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Protok6lpostgpowaniao udzieleniezam6wieniaw trybie przetargu
Czp3t6,
og6lna

1.

Danezamawiaj4cego
Pelnanazwa zamawiaj qcego:
2Baza Materialowo- Techniczna
Adres:
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
99 - 300Kutno
REGON:
Telefon
e-mail:

2.

610029833
Q4) 253-67-97
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl

NIP:
faks:

775-001-38-49
Q4) 254-93-65

Przedmiotzam6wienia
Opisprzedmiotuzam6wienia:
Remont agregat6w do 6miglowc6w Mi-14, Mi-17 iMi-24.
zl,
zam6wieniaustalonazostalana kwotg 1.979.203127
Warto6iszacunkowa
euro.
co stanowir6wnowarto1l496.401,71
w dniu 10- 08 - 2010r.na podstawiewniosku
Ustaleniawarto5cizam6wieniadokonano
o zatwierdzenietrybu udzieleniazam6wienia.
Osoba/ osory dokonuj4caustaleniawartoScizam6wienia:Miroslaw MAJEWSKI

3.

Tryb postgpowania
prowadzonow trybie: przetargu zgodniez $ 19 ust. 1 pkt 1) w zrvi4zku
Postqpowanie
z $ 20 Wytycznych Ministra Obrony Narodowejw sprawiezasadi trybu zawierania
um6wokt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub sprzgtwojskorvystanowi4cych
Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.07.2006r.
zaN1cznikdo
decyzji Nr 291|1VION
(Dz.Arz. MON z2006r.oNr14 poz.179zezm.).

* - niepotrzebneslereilit

(podpis osoby sporz qdzaj qcej pr otokol)
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Wykaz os6bzrviqzanychz prrygotowaniempostppowaniaoraz przeprowadzeniem
postppowaniapo stronie zamawiajecego:
1. ImiEi nazwiskokierownikaZamawiajqcego:
plk dr inL. GrzegorzLISOWSKI
onapodstawiedecyzji@:RozkazuDziennegoDow6dcyBary
Nr 2-165110z dnia 26.08.2010r.
w dniach30.08.+ 13.09.2010r.
obowiqzkidow6dcy
bazyw zastEpstwie
powierzonopplk Rafalowi SMUSZIflEWICZOWI.
Kierownik Zamawiajqcego
zgodniez $ 8 ust. 1 ww. wyfcznychzho|yl oSwiadczenie
na zalqczonymdruku ZPWI | .
2. Imiq i nazwiskopracownikaZamawiajqcego,
kt6remukierownik Zamawiajqcego
powierzylzastrzeione
dla siebieczynno5ciw postgpowaniu
o udzieleniezam6wienia:
mjr Zenon GRABOWSKI
CrynnoSd:przygotowaniei przeprowadzenie
postgpowania
o udzieleniezam6wienia
- z wylqczeniem
w przedmiotowympostEpowaniu
wyboruofefty najkorzystniej
szej
orazzawarciaumowy.
PracownikZamawiajqcego,kt6remukierownik Zamawiajqcegopowier4rl zastrze2one
dla siebieczynno6ciw postgpowaniu
o udzieleniezam6wienia,zgodniez $ 8 ust. 1 ww.
Wytycznychzlozyl o6wiadczen
ie na zalqczonymdruku ZPW- 11.
3. Komisja zostalapowolanaw dniu 06.08.2010r.na podstawiedecyzji+z+rzaU+en+*+
u€hrilrat+:RozkazuDziennegoDow6dcyBary Nr Z-l5l/10
(nale2yzalqczyt odpowiedni dokument)
Czlonkowiekomisji:
Przewodniczqcy: - mjr MiroslawMAJEWSKI
- PaniDorotaSZYDLOWSKA
Sekretarz:
- mjrAndrzej WROTNIAK
Czlonek:
- kpt. Marcin FURMANCZYK
Czlonek:
.napodstawiedecyzji@:RozkazuI)ziennegoDow6dcyBary
mjr Andrzej
Nr Z-153/10z dnia10.08.2010r.
w dniach11.08.+ 31.08.2010r.
WR6TNIAK przebywalna urlopie;
.napodstawiedecyzjiM:RozkazuDziennegoDow6dcyBary
mjr Miroslaw
I 13.09.2010r.
Nr Z-174/10z dnia 08.09.2010r.
w dniach10.09.2010r.
MAJEWSKI wolneod zajq6sluZbowych;
.napodstawiedecyzji@:RozkazuDziennegoDow6dcyBary
w zwi4zku
i 13.09.2010r.
w dniach10.09.2010r.
Nr 2-176/10z dnia 10.09.2010r.
z nieobecno
Sci4mj r Miroslawa MAJEWSKIGO na przewodniczqcegokomisji
powolanomjr Andrzeja WROTNIAKA.
na
Czlonkowiekomisji zgodniez $ 8 ust. 1 ww. WytycznychzloirylioSwiadczenie
druku ZPW-II.
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Protok6lpostgpowania
o udzieleniezam6wieniaprowadzonego
w trybie przetargu

Ogloszenie o postgpowaniu
1. Ogloszenieo postgpowaniuzostalo przekazanedo ogloszeniaw:
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej (BIP MON):
w dniu 19 - 08- 2010r. i zostaloopublikowanew BIP MON w dniu 19 - 08 - 2010r.
2. Ogloszenieo postgpowaniuzostalo opublikowane na stronie internetowej Zamawiajqcego:
www.2bmt.sow.mil,,pl
od dnia 19 - 08 -2009r. do dnia 10 - 09- 2010r.
3. Ogloszenieo postgpowaniuzostalo zamieszczonew siedzibie Zamawiajeaego- w miejscu:
Tablica ogloszerf,
od dnia 19 - 08 - 2010r. do dnia 10 - 09 - 2010r.
4. Dodatkowo ogloszenieo postgpowaniuzostaloopublikowane:.............
Ogloszenie o postgpowaniu - MODYFIKACJA
1. Modyfikacja ogloszeniao postgpowaniuzostaNaprzekazanado ogloszeniaw:
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej (BIP MON):
w dniu 30 - 08 - 2010r. i zostalaopublikowana w BIP MON w dniu 31 - 08 - 2010r.
2. Modyfikacja ogloszeniao postppowaniu zostalaopublikowana na stronie internetowej
Zamawiajqcego:
www.2bmt.sow.mil.pl
od dnia 30 - 08 - 2010r. do dnia 10 - 09 -2010r.
3. Modyfikacja ogloszeniao postEpowaniuzostalazamieszczonaw siedzibie Zamawiajqcego
- w miejscu:
Tablica ogloszeri
od dnia 30 - 08 - 2010r. do dnia 10 - 09 - 2010r.
Dodatkowoosloszenieo oosteoowaniuzostaloopublikowane:...............
Informacje i wyjaSnienia udzielone Wykonawcom w trakcie postppowania.
W trakcie postgpowaniaZamawiaj4cypismemNr wych. 23851L0z dnia 30.08.2010r.na mocy
g 28 ust.2 oraz w oparciu o rozdzial XVII pkt. I Warunkdwprzetargu dokonal modyfikacj i

Informacje i wyja5nieniaudzielaneZamawiai4cemuw trakcie postgpowania
zgodniez $ 13ust. 3 WytycznychwerwaL
W trakciebadaniai ocenyofertZarnawiaj4cy
tre6cizlohonychofert
Wykonawc6ww wyznaczonymterminiedo wyjaSniertdotyczqcych
iNrwych.3042ll0zdnia
13.10.2010r.
(pismaNrwych.2899ll0,Nrwych.2900/10zdnia

22.t0.20tu.
Miejsce i termin sldadania ofert:
Oferty nale2alosklada6w siedzibie Zamawiajqcegow godz. 700- 1500lub przeslai pocztq
na adres:
2 Baza Materialowo-Techniczna
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna).
Termin skladaniaofert uptyn4l w dniu 10 - 09 - 2010r. o godz' 1000.

3..q.s.Ji.t ....€.+r,
a.Xez*s.*,.N.
"1.
(podpis osoby sporzqdzaj qcej protok6l)
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8.

Otwarcie ofert
1. Otwarcieofert odbylosigw dniu 10- 09 - 2010r.o godz.1030bez udzialuWykonawc6ww:
2Baza Materialowo- Techniczna
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4,99-300Kutno.
2. Do uplywuterminuskladaniaofertzlohono2 oferty.
kt6rych zbiorcze zestawieniestanowizalqczony drukZPW- I 2.
3. Kwota brutto,jak4 Zamawiajqcyzamierzaprzeznaczyd
na sfinansowanie
caloScizamowienia
wynosi2.414.628,00zt.

9.

Informacjao spelnianiuwarunk6w udzialuw postppowaniu
Wymaganewarunki udzialuw postgpowaniu
I Wykonawca.
spetrnia
Informacjao spelnianiuwarunk6wudziatuw postqpowanitza.wartajest
na zalqczonym
drukuZPW-I7.

10.

Oferty nie prryjpte
W postgpowaniu
nie pr4rjEto1 oferty:
- 3,9,II,15 + 26.
zam6wienia2
OfertyNr 1 w przedmiotach
drukuZPW-I8
Listaofertnie orzvietvchzawartaiestna zalaczonvm

11.

Oferty nie wybrane
W postppowaniunie wybrano 2 ofert:
Oferta Nr L w przedmiotach
zam6wienia2+ 3,6,7 o9,71,13,15 + 26.
Oferta Nr 2 w przedmiotachzam6wienia2,7,19,23 + 24.
Lista ofert nie wvbranychzawarta iest na zalaczonymdruku ZPW-I9.

13.

Wynik postgpowania
1. Ka2dy czlonekkomisji przetargowej dokonal indywidualnej oceny ofert na zalqczonym
druku ZPW-20. Zastosowanokryterium opisanewzorem. Na podstawie streszczeniaoceny
dokonanego na zalqczonym druku ZPW-2 wybrano oferty:
numer oferly 1- w przedmiocie zam6wienia 8
frma(namta) - ANKOL Sp. z o.o.
- 39-331 CHORZELOW, Chorzel6w 244
adres
numer oferty 2 w przedmiocie zam6wienia 1, 4 i 27
fnma (narwa) - Wojskowe Zaklady LotniczeNr I S.A.
- ul. Dubois 119, g3-465N,ODz
adres
Uzasadnieniewyboru:
Zamawiajqcyw postgpowaniuo udzielenie zam6wienia prowadzonegow trybie przetargtt,
zgodnie z $ 35 ust. 1 Wytycznychwybral oferty najkorzystniejszena podstawie kryteri6w
oceny ofert okre6lonychw Warunkachprzetargu tj. ofeffy ww. firm.
Ponadto, Zamawiajqcy w przedmiotach zam6wienia 1,8 i27 zgodnie z pismem
Koordynatora zadaniaNr 2406lZLTlI0 z dnia21 .I0.2010r. kor4ysta zprawa zastrzelonego
w ,,OGtr-OSZENru" i Warunkachprzetargu i zmniejszailoS6 sprzgtu do remontu:
- w przedmiocie zam6wienia 1 z 12 szttk na 3 sztuki za cenebrutto L2.630'00 zlotych;
- w przedmiocie zam6wienia 8 z 10 sztuk na I sztukg za cenebrutto 17.177160zlotych:'
- w przedmiocie zam6wienia?T z 4 sztukna 2 sztuki za ceng brutto 21.956'00 zlotych.

a.{p*..* tt
...Pa.(e*s.Qa.....Qx.
(podpis osoby sporzqdzaj qcei protok6l)
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jednaoferta
2. Na przedmiotyzamriwienia3, 5010,12,14i 15 zostalazfohonatylko
odpowiadaj4ca
przetargu
treSciWarunk|w
tj.:
ofertanumer1 na przedmioty zam6wienia5, 10,12 il4:
frma(nazla) - ANKOL Sp.z o.o.
- 39-331CHORZELOW,Chorzel6w244
adres
ofertanumer2 na przedmiotyzam6wienia3 i L5:
firma (naava) - WojskoweZaldadyLotniczeNr i S.A.
- ul. Dubois119,93-465LODL
adres
W rvtiqzkuzpovrylszyn; w oparciuo $ 37 ust.2 Wy'tycznychwcelu ustaleniapostanowieri
umowy,Zamawiajqcyprzeprowadzi
negocjacjez ww. Wykonawcamiw oparciuo treS6
zNolonejofefiy, na podstawieart.72Kodeksucywilnego.
3. Zawiadomienieo wyniku postEpowaniazostaloprzekazanena zasadachokreSlonych
w czg6ciYIIWarunk6wprzetqrguw dniu 29.10.2010r.
14.

Zamknipcie postppowania
Zamawiajqcyw oparciu o $ 42 ust. 1 pkt 1) Wytycznychzamyka postgpowanieo udzielenie
zam6wieniaprowadzonewtrybie ptzetarguw przedmiotachzam6wienia2o60709r 11,13,
16+ 26, poniewaZ nie zlohono Zadnejoferty podlegaj4cej wybraniu.

15.

Wykonawcyzaproszenido udzialu w negocjacjach
zostalowyslanew dniu
Zaproszenie
do udzialuw negocjacjach
frma (nazwa)- WojskoweZalJadyI,otniczeNr I S.A.
adres - ul. Dubois119,93-465LODZ
-'!i! -2.W.Q.r.godz.
Terminnegocjacjiwskazanyw zaproszenfutj.4S
firma (nazwa)- ANKOL Sp.z o.o.
Chorzel6w244
adres - 39-331CHORZELOW,
- !!( - {.o|Ptr.godz.
Terminnegocjacjiwskazanyw zaproszeniutj.t5..

Podpisyczlonk6wkomisji:
Pracekomisji zakohczylysigw dniu 29 - l0 - 2010r.o godz.1100'

mjr MiroslawMAJEWSKI
PaniDorota SZYDN,OWSKA
mjr AndrzejWROTNIAK
kpt. Marcin FURMANCZYK

Przewodniczqcy
Sekretarz
Czlonkowie
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16. Negocjacje
W dniu15.11.2010r.
przeprowadzono
negocjacje
z:
1) ANKOL Sp.z o.o.
39-331CHORZEL6W, Chorzel6w244
Zamawiajqcykorzystaj4czprzyslugujecego
mu prawazastrzehonego
w,,OGtr-OSZENru"
i Warunkachprzetargu zmniejszylilo56sprzgtuprzeznaczonego
do remontu:
- w przedmiociezam6wienia12z 5 sztukna I sztukg,
- w przedmiociezam6wienia14z2 sztuknaI sztukp.
W trakcienegocjacjiWykonawcautrzymalcenyzawartew ofercie.
WartoSibruttoumowyzawieraprotok6lz negocjacjiz dnia15.11.2010r.
2) Wojskowe ZaHady LotniczeNr I S.A.
ul. Dubois ll9, 93-465I-ODZ
W trakcienegocjacjiWykonawcautrzymalcenyzawartew ofercie.
Warto66bruttoumowy zawieraprotok6lznegocjacjiz dnia15.11.2010r.
W rwi4zkuz powyLszymkomisjaproponujezawrze|umowyz Wykonawcarni,z kt6rymi
w Wznaazonymterminieprzeprowadzono
negocjacjei ustalonopostanowieniaprzyszlych
um6wna warunkachokre$lonych
4
we ,wzorzeumowy" stanowi4cymizaNqczniknr
do WarunkfwDrzetarsu.
17. Inne informacje
Przedpodpisaniemumowy Wykonawcyzobowiqzanis4do wniesieniazabezpieczenia
nalezytegowykonaniaumowyw wysokoSci1 % wartoScibruffoumowy.
18.

::::i::::::::::::::::

Informacje o zawartych umowach: .

18. I ) Umoria zostalaziw artawdniu1.5..- /!L...-2.Q.
:!h z:
ANKOL Sp.z o.o.o39-33lCHORZELoW244
2) Umowa zostalazawartawdniu L9'.-t/..,-29,4fuz:
WojskoweZakladyLotniczeNr 1 S.A.
ul. Duboisll9, 93-465LODZ
I !....-Z..Q.hz:
3) Umowa zostalazawartaw dniu''$....ANKOL Sp.z o.o.,39-33ICHORZELOW244
4) Umowa zostalazawartaw dniu 4.1....-.
L!...-ffi .Qz.z:
WojskoweZakladyLotniczeNr1 S.A.
ul. DuboisII9, 93-465N-ODZ
19. Zatwier dzeniewyniku postppowania
Pracekomisji zakohczy\ysigw te .tt.2010r. o godz.900
Podpisyczlonk6wkomisji:
mjrMiroslawMAJEWSKI
Przewodniczqcy:
PaniDorotaSZYDLOWSKA
Sekretarz:
mjrAndrzej WROTNIAK
Czlonkowie:
kpt. Marcin FURMANCZYK
Pracekomisji oraz protok6l postqpowaniawrazzzalqczonymi do niego drukami zatvtierdzil
ki erownik zamawiaj qcego /
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