Nr referencyjny U/18/IW/13

Pieczęć Zamawiającego
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na:
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH NA POZIOMIE F6 PODWOZIA I WIEśY
CZOŁGÓW LEOPARD 2A4 WRAZ Z PRZYWRÓCENIEM ICH DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI
TECHNICZNEJ W LATACH 2013 - 2014.
ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa Zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620

1.

Adres:
Ul. Okólna 37 , 87-100 Toruń
REGON: 340901725
NIP: 956-228-88-38
telefon: 56 653 36 25
faks: 56 653 36 60
e-mail: przetargi1bmt@wp.mil.pl
12wog.zamowienia@wp.mil.pl
Przedmiot zamówienia

2.

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie przeglądów technicznych na poziomie F6
podwozia i wieŜy czołgów Leopard 2A4 wraz z przywróceniem ich do pełnej sprawności
technicznej w latach 2013 - 2014.
Zasady postępowania
1

3.

1. Postępowanie prowadzone w oparciu o: art. 70 Kodeksu Cywilnego i § 20 Wytycznych
Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem
jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 291/MON z dnia
26 lipca 2006 r. (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.
2. 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 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759
z późn. zm.).
3. Przedmiot zamówienia jest ujęty w „Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego” stanowiącym
załącznik nr 1 do Wytycznych, pod pozycją 6 – „Pojazdy i ich komponenty…”,
oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu
uzbrojenia
(Dz. U. 2012 poz. 963) pod pozycją LU 6 – „Pojazdy lądowe i ich
komponenty…”.
4. Wyroby zostały zaprojektowane i są produkowane do celów ściśle militarnych oraz są
uŜytkowane bezpośrednio przez Siły Zbrojne w realizacji zadań z zakresu ochrony
bezpieczeństwa państwa.
Tryb postępowania

4.

1. Postępowanie prowadzono w trybie: przetargu na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i § 20 Decyzji
1
nr 291/MON i art. 70 Kodeksu Cywilnego.
2. Powody zastosowania trybu innego niŜ „przetarg”:
- nie dotyczy.
3. Decyzja Dowódcy Jednostki Wojskowej 4620 o zatwierdzenie trybu postępowania została
wydana w dniu 15.02.2013 r.
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Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności

5.

Członkowie komisji:
Przewodniczący - p. Aleksandra PIERNIKOWSKA
Sekretarz
- p. Anna SZTUCZKA
Członek
- p. Kazimierz CENTLEWSKI
Zakres czynności członków komisji – zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych w JW 4620.
Inne osoby biorące udział w postępowaniu:
ppłk Zbigniew KUCHARSKI
p. Marek MARCONI
Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności określa
załącznik nr ZDP/2
Ogłoszenie o zamówieniu

6.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
- na stronie internetowej Europejskiej Agencji Obrony
od dnia 15.02.2013 r. (EDA-4196 z dnia 21.02.2013 r.)
- w Biuletynie Informacji Publicznej MON
od dnia 15.02.2013 r.
- na stronie internetowej zamawiającego - www.12wog.pl
od dnia 15.02.2013 r.
- w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń (Biuro Przepustek)
od dnia 15.02.2013 r.
Miejsce i termin składania ofert

7.

Termin składania ofert upłynął w dniu 18.03.2013 r. o godz. 10.30
Oferty złoŜono w Kancelarii Jawnej JW 4620.
Termin otwarcia ofert
1.

8.

2.
3.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.03.2013 r. o godz. 11.00 w: JW 4620
ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, bud. 98, gabinet Dowódcy.
Do upływu terminu składania ofert złoŜono 2 oferty.
W otwarciu ofert uczestniczył: ppłk Zbigniew KUCHARSKI – upowaŜniony przez Dowódcę
JW 4620

Otwarcie ofert odbyło się bez udziału Wykonawców.
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert przedstawiono w załączniku nr ZDP/3
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

9.

Wykonawca – firma Rheinmetall Landsysteme GmbH – został wezwany do złoŜenia wyjaśnień
w zakresie podwykonawstwa oraz uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
Po uzupełnieniu oferty warunki udziału w postępowaniu spełnia 2 Wykonawców.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym drukuzałącznik nr ZDP/4.
Informacje i wyjaśnienia udzielane w trakcie postępowania

10.

- pismo wych. nr 207/KJ/2013/ZP z dnia 19.03.2013 r. – wezwanie do uzupełnienia
dokumentów i złoŜenia wyjaśnień;
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- pismo wch. nr 46/KJ/2013/ZP w dniu 28.03.2013 r. (dokumenty wpłynęły do Zamawiającego
faksem w dniu 26.03.2013 r.) – wyjaśnienia i uzupełnienia do oferty.
W toku badania ofert Zamawiający poprawił omyłki rachunkowe w ofertach Wykonawców:
- pismo wych. nr 253/KJ/2013/ZP z dnia 27.03.2013 r.
- pismo wych. nr 254/KJ/2013/ZP z dnia 27.03.2013 r.
Oferty nieprzyjęte
11.

Nie dotyczy.

Informacje o zakończeniu postępowania
Informacje o wyborze oferty:

12.

Na podstawie § 37 ust. 1 Wytycznych do Decyzji Zamawiający dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznanej punktacji przy zastosowaniu kryterium oceny
ofert „cena 100%”.
Najkorzystniejsza oferta została złoŜona przez firmę Rheinmetall Landsysteme GmbH.
Termin realizacji zgodnie z Warunkami Przetargu (I etap do 13.12.2013 roku, etap II do
28.11.2014 roku).
Okres udzielonej gwarancji: 12 miesięcy lub 1000 km.
Wnioski /propozycje/ komisji:

13.

Po przeanalizowaniu złoŜonych w przetargu ofert komisja przetargowa wnioskuje o podpisanie
umowy z firmą Rheinmetall Landsysteme GmbH, na warunkach określonych w Warunkach
Przetargu oraz złoŜonej ofercie.
Zatwierdzenie wyniku postępowania
Prace komisji zakończyły się w dniu 02.04.2013 r.

14.

Przewodniczący

- p. Aleksandra PIERNIKOWSKA

……………….………..

Sekretarz

- p. Anna SZTUCZKA

…………………..…….

Członek komisji

- p. Kazimierz CENTLEWSKI

..……………..….…….

Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz
z załączonymi do niego drukami zatwierdziła osoba upowaŜniona przez kierownika
zamawiającego.
………………………………
ppłk Zbigniew KUCHARSKI
(data i podpis osoby upowaŜnionej)
INFORMACJA O PRZESŁANIU POWIADOMIENIA O WYBORZE OFERTY
15.

- pismo wych. nr 261/KJ/2013/ZP z dnia 02.04.2013 r.
- pismo wych. nr 262/KJ/2013/ZP z dnia 02.04.2013 r.
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
Umowę nr 192/2013 zawarto w dniu 16.04.2013 r.

16.

…………………………………………….
(podpis przewodniczącego komisji)
Prace komisji zakończyły się w dniu 02.04.2013 r.
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