OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 1
ZAMAWIAJĄCY:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4141 CZARNE
............................................................................................................................................................................................
(oficjalna nazwa zamawiającego)

Ul. 27- LUTEGO 77-330 CZARNE
Osoba upoważniona do kontaktów:
Adam ROSZAK tel. (059) 83 20 279 fax. (059) 83 20 246; e-mail jw4141przetargi@interia.pl
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwisko, telefon, e-mail, fax)

Adres internetowy: brak
Przedmiot zamówienia:
1. Nazwa przedmiotu zamówienia :
„Naprawa kołowych transporterów opancerzonych KTO ROSOMAK’
(nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zamawiającego)
2. Nr postępowania nadany przez zamawiającego: 131/OG-brem/2010
3. Typ przedmiotu zamówienia:
1) dostawa;
2) usługa.
3. Miejsce dostawy lub realizacji usługi*:
Zadanie nr 1 - realizacja u zamawiającego (52 brem – m. Czarne);
Zadanie nr 2 – realizacja u Wykonawcy.
4. Krótki opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiot zamówienia - Zadanie nr 1
Przedmiotem zamówienia jest: naprawa kołowych transporterów opancerzonych
KTO ROSOMAK o nr rej:
1) UB 02105;
2) UB 02004;
3) UB 02015;
4) UB 02014;
Przedmiot zamówienia - Zadanie nr 2
Przedmiotem zamówienia jest: naprawa kołowych transporterów opancerzonych
KTO ROSOMAK o nr rej:
1)

UB 02086;

2)

UB 02156.

Wszystkie wymagania jakościowe umowy
w zakresie zadania nr 2 będą podlegać
nadzorowaniu jakości, realizowanym przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW) w
zakresie określonym AQAP 2120.
Usługa będąca przedmiotem zamówienia musi być zrealizowana z zachowaniem wszystkich
wymaganych klauzul jakościowych przewidzianych dla KTO ROSOMAK .
1
6. Kod klasyfikacyjny - CPV 50630000-0
2
7. Termin realizacji umowy - 24.12.2010 r.
8. Numer ogłoszenia i data ogłoszenia 262/of/2010 z dnia 15.10.2010 r.
9. Inne informacje: ogłoszenie o przetargu nr spr. 131/OG-brem/2010 zostało umieszczone na stronie
WWW.biuletyn.mon.gov.pl oraz w Biurze przepustek JW.4141 Czarne na tablicy ogłoszeń w dniu
15.10.2010 r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.10.2010 r. do godz. 13:00. W dniu
1
2

Kod CPV(co najmniej grupa kodu) lub NATO-wski kod systemu kodyfikacyjnego.
Należy określić termin realizacji umowy lub termin pierwszej i ostatniej dostawy.
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20.10.2010 r. dokonano zmiany treści ogłoszenia i wyznaczono nowy termin składania ofert na
dzień 28.10.2010 r. do godz. 13:00. W dniu 28.10.2010 r. Na wniosek wykonawcy zmieniono
treść ogłoszenia w dniu 28.10.2010 i wyznaczono nowy termin złożenia oferty na dzień 02.11.2010
r do godz. 13:00. W postępowaniu złożono jedną ofertę odpowiadającą odpowiednio treści
warunków przetargu w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2 , w związku z tym na podstawie § 37
ust. 2 Decyzji 291/MON z dnia 26 lipca 2006 r . przeprowadzono negocjacje z jednym wykonawcą
w dniu 15.11.2010 r. zakończone uzgodnieniami dotyczącymi ostatecznych zapisów umowy.
Umowę zawarto:
- w zakresie zadania nr 1 – umowa nr 92/2010 z dnia 26.11.2010 r.
- w zakresie zadania nr 2 – umowa nr 91/2010 z dnia 26.11.2010 r.
Rozstrzygnięcie przetargu
1. Data rozstrzygnięcia przetargu 26.11.2010 r.
3
2. Liczba uczestników postępowania (ilu wykonawców pobrało warunki przetargu), w tym :
1) liczba zgłoszeń krajowych - 1
2) liczba zgłoszeń zagranicznych - 0
4
3. Liczba złożonych ofert, w tym :
1) liczba ofert krajowych - 1
2) liczba ofert zagranicznych - 0
4. Umowę zawarto z:
WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE S.A
ul. Powstańców 5/7
41 – 100 Siemianowice Śląskie / POLSKA
(nazwa oraz adres, w tym kraj, wykonawcy, z którym podpisano umowę)

5. Czy wykonawcę umowy można zaliczyć do grona przedsiębiorstw małych lub średnich TAK /NIE*.
6. Wartość kontraktu, bez podatku VAT :
5
- Zadanie nr 1 – 72887,66 euro .
5.
- Zadanie nr 2 - 232464,24 euro
7. Kontrakt przewiduje zaangażowanie podwykonawców: TAK /NIE*.
8. Czy kontrakt podlega/może podlegać* wymaganiom offsetowym: TAK /NIE*
1) jeżeli TAK, określić udział procentowy niezależnie od mnożników offsetowych;
2) jeżeli TAK, czy jest to offset pośredni.
Informacje uzupełniające
6
1. Data publikacji niniejszego ogłoszenia lub data ostatniej zmiany tego ogłoszenia . 17.01.2011 r.
2. Data opublikowania tego ogłoszenia przez zamawiającego 17.01.2011 r.
7
3. Proponowany najwcześniejszy termin publikacji ogłoszenia przez EDA - Nie dotyczy
8
4. Nr postępowania wg EDA -Nie dotyczy

3

Informacja dla EDA.
Informacja dla EDA.
5
Informacja dla EDA.
6
Wypełnia EDA.
7
Informacja dobrowolna.
4
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