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Protok6lpostgpowaniao udzieleniezam6wieniaw trybie nqgocjacji
1.

Danezamawiaj4cego
PelnanMwa zamawiajqcego:
- Techniczna
2Baza Materiatrowo
Adres:
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
99 - 300Kutno
REGON:
telefon
e-mail:

2.

610029833
NIP: 77i;-001-38-49
(24)253-67-97
faks:(24)2s4-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl

Przedmiotzam6wienia
Opisprzedmiotuzan5wienia:
Remont,konserwacjai naprawasystemuIFF; remont bloku nadawczoodbiorczegoSC10/D2.
WartoS6szacunkowazant6wieniaustalona zostalana kw otg8l.967,2l z\,
20.789061
co stanowir6wnowarto66
euro.
UstaleniawartoScizam6wieniadokonanow dniu 23 -09 | - 2010r.napodstawie
t.
wnioskuo zatwierdzenietrybu udzieleniazam6wienia
Osoba/ os€byadokonuj4caustaleniawartoScizan6wienia: Marcin F'URMANCZYK

3.

Tryb postppowania
prowadzonow trybie: negocjacjiz jednyrn wykonawc4
Postgpowanie
zgodniez $ 19 ust. 1 pkt 3) w zrviqzkuz$22ust. 1 pkt 1) Wyfycznych Ministra
Obrony Narodowej w sprawie zasadi trybu zawierania um6wokt6rych
przedmiotemjest uzbrojenielub sprzgtwojskowystarrowi4cychzaNqcznik
do decyzjiNr 291|NIONMinistra Obrony Narodowejz dnia26.07.2006r.
(Dz.Urz. MON 22006r.,Nr 14 poz.l79 zezm.).
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4.

Wykaz os6bzwi4zanychz pr,zygotowaniempostgpowania or az przeprowadzeniem
postgpowania
po stroniezamawiaj4cego:
1. Imig i nazwiskokierownikazamawiajqcego:

plk dr int. Grzegorz LISOWSKI
Kierownik zamawiajqcegozloiryloSwiadczenie
o kt6rym mowa w $ 8 ust. I
rvw. rvytycznychna zal4czonymdruku ZPW-ll.
2. Imigi nazwiskopracownikazamawiajqcego,
kt6remukierownikzamawiajqcego
powierzyl
zastrzehone
dlasiebieczynnodci
w postgpowaniu
o udzielenie
zam6wienia:
pplk Sylwester TRO JSZCZAK
napodstawiedecyzji@*:RozkazuDziennegoDow6dcy
Bary Nr Z-l93ll0 z dnia 05.10.2010r.,
pplk Sylwester
w dniu 11.10.2010r.
TROJSZC ZAK przebywal.na urlopie wypoczynkowym.
napodstawiedecyzji@*:RozkazuDziennegoDow6dcy
Bary Nr Z-206110z dnia22.l0.20l0r., w dniach29.10.2010r.do 05.11.2010r.
pplk Sylwester TROJSZCZAK przebywatr,
na urlopie wypoczynkowym.
prrygotowanie
pyzeprowadzenie
postppowania o udzielenie
CzynnoS6:
i
zam 6wien ia z wyN4czeniemwyb oru oferty naj korrystniej szej oraz
zawarcia umowy.
Pracownik zamawiajrycego,
kt6remu kierownik zamawiajecegopowierryl zastrzeizone
dla siebiecrynnoSciw postppowaniuo udzieleniezam6wieniazloLylo6wiadczenie
o kt6rym mowa w $ 8 ust. I rvw. wytycznychnazal1czonymdruku ZPW-ll.
w dniu17.09.2010r.
3. Komisjazostalapowolana
napodstawiedecyzji@:RozkazuDziennegoDow6dcyBary
Nr Z-181l10
(nalei:yzalqczytodpowiedni
dola.rment).
Czlonkowie
komisji:
Przewodnicz4cy - kpt. Marcin FURMANCZYK
- Pan Jakub GAWRYSIAK
Sekretarz
- mjr Andrzej WROTNIAK
Czlonek
- por. Piotr PUDLIK
Czlonek
podstawie
Rozkazu DziennegoDow6dcy
na
decyzji@:
Bary Nr Z-202110z dnia 18.10.2010r.w zwi4zku z urlopem wypoczynkowym
Pana Jakuba GAWRYSIAKA w dniu 20.10.2010r.na sekretarzakomisji
pr zetargowej p owolano Pani4 D orot g SZYD L OWS K.{.
Rozkazu Dziennego Dow6dcy
na podstawie decyzji @:
Bary Nr Z-2llll0 z dnia 29,10.2010r.z dniem 02.11.2010r.por. Piotr PUDLIK
ubyl do 3 RB Log. Krak6w
o kt6rym mowa w $ 8 ust. 1 ww. wytycznych
Czlonkowiekomisji zloirylioSwiadczenie
-l1^.
na zal4czonymdruku ZPW
udzielil czlonkomkomisji pelnomocnictwa
Kierownik zamawiajQcego
Jednoczesnie
do prowadzenianegocjacji.
(ie1elizostalipowolani):
rzeczomawc6w
4. Imionai nazwiska
podstawazRlozkazDzienny Dow6dcy Bary
1. pplk Wieslaw GIZYCKI
Nr Z-20lll0 z dnia 15.10.2010r.
o kt6rym mowa w $ 8 ust. I ww. wytycznych.
oSwiadczenie,
Rzeczoznawcazlo?yl
f,.

Wykonawca za,proszonydo udzialu w negociacjach
do:
do negocjacjizostalowyslanednia 11.10.2010r.
Zaproszenie
fi rma (nazwa) Centrum Naukowo Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej
,,RADWAR" S.A.
ul. Poligonowa30' 04-051WARSZAWA
adres
1100
20.10.2010r.rgod2.
Terminnegocjacjiwskazanyw zaproszeniu:
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6.

Negocjacje
przeprowadzono
W dniu / dniaeht 20.10.2010r.
negocjacjez wykonawc4wskazanym
w p kt 5 .

7.

Informacja o spelnieniu warunk6w udzialu w postppowaniu
Wykonawc a zapro szony do udziaNuw negocjacjach spelnia warunki udziaNu
*, kt6re zamawiajqcy
w postgpowaniuI
okreSlilw zaproszeniu
do negocjacjizdnia 11.10.2010r.

8.

Zakoficzeniepostppowania
W trakcienegocjacji stronyosi4gnplyporozumienie.Ostate
cznqcenebrutto
jak i pozostalewarunki
za wykonanieww. remontubloku nadawczo-odbiorczego,
umowypodlegaj4ce
negocjacj
om zawieraprotok6lz negocjacjiz dnia20.l0.20l0r.
W zwiqzkuzpovtyZszymkomisjaproponujezavnzelumowQz Wykonawc4
we ,wzorzeumowy" stanowi4cym
wskazanymw pkt 5, na warunkachokreSlonych
zaLqcznikm2 do protok6luznegocjacjiz dnia20.10.2010r.

9.

Inne informacje
Pr zed p odpi saniem umowy Wyko nawca b Edziezobow iqznry wni eSdzabezpieczenie
nale?ytesoiei wykonania w wysokoSci 1 YowartoScibrutto umowy.

10.

Informacjeo zawarciuumowy

1 1 . Zatw ier dzenie wyniku postgpowania
Pracekomisji zakoirczyly siEw dniu 03 - 11 - 2010r. o

Podpisyczlonk6wkomisji :
Przewodniczqcy- kpt. Marcin FURMANCZYK
- PanJakubGAWRYSIAK
Sekretarz
azlankavie

.......1

- rnir AnrTrze.iWR6TNIAK

/
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Pracekomisji orazprotok6lpostgpowania o udzieleni e zam6wiLnia wraz
k zatnawiat4cego/ eseba
zzalqczonymido niegodrukarn
l.i ^-^.,
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