Nr referencyjny U/14/IW/12

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO
PRZEDMIOTEM JEST UZBROJENIE
ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa Zamawiającego:

1.

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 (12 WOG)
Adres:
Ul. Okólna 37 , 87-100 Toruń
REGON: 340901725;
NIP: 956-228-88-38
telefon: 056/ 653 36 25
faks: 056/ 653 36 60
e-mail: przetargi1bmt@wp.mil.pl
Przedmiot zamówienia

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
REMONT GŁÓWNY-OGRANICZONY CZĘŚCI SPECJALNEJ SAMOCHODU
TRANSPORTOWO-ZAŁADOWCZEGO 2T7M POŁĄCZONY Z REMONTEM
KONSERWACYJNYM PODWOZIA BAZOWEGO ZIŁ-131.

Zasady postępowania

3.

Postępowanie prowadzono w oparciu o: Kodeks Cywilny i §22 Wytycznych Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których
przedmiotem jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji
Nr 291/MON z dnia 26 lipca 2006r. (Dz.Urz. MON 06.14.179) w sprawie zasad i trybu
zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub
sprzęt wojskowy, zwanych dalej Wytycznymi.
Uzasadnienie
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, do której stosuje się art. 346 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawniej art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską) i na podstawie art. 4, pkt 3, lit. f wyłączona jest spod działania ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010r. Nr 113, poz. 759).
Przedmiot zamówienia jest ujęty w „ Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego”
stanowiącym załącznik nr 1 do Wytycznych pod pozycją 5 – „Sprzęt kierowania ogniem,…” i
poz. 6 – „Pojazdy i ich……” oraz w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą
towarami… (Dz. U. Nr 119, poz. 1250 ze zm.) pod pozycją ML 5i ML 6.

Tryb postępowania

4.

1. Postępowanie prowadzono w trybie: „negocjacji z jednym wykonawcą” zgodnie z
§ 19, ust. 1, pkt 3 oraz § 22 Wytycznych Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 72
Kodeksu Cywilnego.
2. Powody zastosowania trybu innego niż „przetarg”:
Zamawiana usługa dotyczy sprzętu, który ze względu na jego specjalistyczny charakter
techniczny może być naprawiany i serwisowany tylko przez Wojskowe Zakłady Uzbrojenia z
siedzibą w Grudziądzu, które posiadają dokumentację techniczną i odpowiednio dostosowane
zaplecze techniczne. Wspomniana dokumentacja jest własnością WZU S.A. z Grudziądza.
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Zakład posiada wieloletnie doświadczenie w naprawach, remontach i badaniach sprzętu
radiolokacyjnego oraz systemów rakietowych. Zakład poprzez zdobyte doświadczenie,
specjalistyczny potok technologiczny zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo
wyremontowanego sprzętu oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
3. Decyzja Dowódcy JW 4620 w Toruniu o wybór trybu została wydana w dniu 14.03.2012r.
Decyzja stanowi załącznik do protokołu
Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności

5.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia
na załączonym druku – „Oświadczenie osób związanych z przygotowaniem oraz
przeprowadzeniem postępowania…..”
Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności określa
załącznik nr ZDP/2.

Ogłoszenie o zamówieniu
6.

1.

Zaproszenie do negocjacji wysłano w dniu 14.03.2012 r.:
- pismo wychodzące nr 185/ZP do WZU S.A. w Grudziądzu

7.

Miejsce i termin składania ofert
Termin złożenia oferty upłynął w dniu 30.03.2012 r. o godz. 10.30
WZU S.A. złożyły ofertę w Kancelarii Jawnej JW 4620.

Termin negocjacji
1. Negocjacje odbyły się w dwóch turach w dniu 30.03.2012r. i w dniu 25.05.2012r. w:
8.

JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4620
adres: ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, bud. 98, pok. 100
2. W otwarciu ofert uczestniczył:
- ze strony Zamawiającego - Dowódca JW 4620 – płk Eryk HOFFMANN;
- ze strony Wykonawcy – p. T. Lang, p. A. Bandurska, p. S. Mazepa

9.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym druku
- załącznik nr ZDP/4

10.

Informacje i wyjaśnienia udzielone Wykonawcy w trakcie postępowania
Nie udzielano.

11.

Oferty nieprzyjęte
Złożona oferta została przyjęta.
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12.

Informacje o zakończeniu postępowania
1. Oferta złożona przez Wojskowe Zakłady Uzbrojenia opiewała na łączną wartość
brutto wykonania remontu w wysokości 1 662 000,00 zł. za 6 szt. sprzętu.
2. W trakcie negocjacji wyjaśniono sporne zapisy umowy oraz ustalono ostateczną wartość
brutto wykonania remontu w wysokości 1 630 000,00 zł.
Przebieg negocjacji udokumentowano w formie protokołu:
a. Przebieg negocjacji udokumentowany w załączniku „Protokół z negocjacji”

Inne /istotne/ informacje
13.

Ze względu na niewystarczające środki finansowe zakres umowy na remont sprzętu musi
zawierać zakres bezwarunkowym jej realizacji na 5 szt. oraz warunkowy na 1 szt. sprzętu.

Wnioski /propozycje/ komisji:
14.

Komisja proponuje podpisać umowę z WZU Grudziądz na warunkach ustalonych podczas
negocjacji.

Zatwierdzenie wyniku postępowania
Przewodniczący - p. Janusz OSOWSKI

15.

Sekretarz
Członek

- p. Lech CZAPLA
- p. Anna SZTUCZKA

Członek

- p. Małgorzata WOJDAŁA-GARWOLIŃSKA

Członek

- kpt. Adam KARPIŃSKI

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z
załączonymi do niego drukami zatwierdził kierownik Zamawiającego.
płk Eryk HOFFMANN

Informacja o zawarciu umowy
16.

Umowę nr 351/2012 zawarto w dniu 01.06.2012r.
Prace komisji zakończyły się w dniu 01.06.2012r.
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