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Protok6l postppowaniao udzielenie zam6wienia w trybie negocjacji

1.

Danezamawiaj4cego
Pelnanazwa zamawiaj4cego:
2Baza Materialowo- Techniczna
Adres:
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
99 - 300Kutno
REGON:
telefon
e-mail:

,

NIP: 775-001-38-49
610029833
faks:(24) 254-93-65
Q4)253-67-97
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl

Przedmiotzamdwienia
Opisprzedmiotuzam6wienia:
WykonaniepostanowierlRozdzialuII pkt 1.3.1'1.3.3,1.3.4i 4 biuletynu
technicznegoNr P/OrulR/s M8n12009dotycz4cegozrvipkszeniakalendarzowego
Mi-24 wszystkichwersji.
Smiglowc6w
resursutechnicznego
zl,
WartoS6szacunkowazam6wieniaustalonazostalanakwotq 286.885125
euro.
71.955,17
co stanowir6wnowartoS6
Ustaleniawarto5cizam6wieniadokonanow dniu 01 - 10 -2010t. na podstawie
wnioskuo zatwierdzenietrybu udzieleniazam6wienia.
Osobai esory dokonujqcaustaleniawarto6cizam6wienia:Andrzej WROTNIAK

3.

Tryb postgpowania
PostEpowanieprowadzonow trybie: negocjacji z jednym wykonawc4
zgodnie z $ 19 ust. 1 pkt 3) w zrvi4zku z$22 ust. 1 pkt 1) Wytycznych Ministra
Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania um6w, kt6rych
przedmiotem j est uzbroj enie lub sprzpt woj skowy stanowi4cych zalqcznik
do decyzji Nr 291|NION Ministra Obrony Narodowej z dni2n26.07.2006r.
(Dz.lJrz. MON z 2006r., Nr 14 poz.179 ze zm.).
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4.

Wykaz os6bzrvi4zanychz prry gotowaniempostgpowania or az przeprowadzeniem
postppowania
po stroniezamawiaj4cego:
1. Imig i nazwiskokierownikazarnawiajqcego:

plk dr inL,.GrzegorzLISOWSKI
napodstawiedecyzji@*:RozkazuDziennegoDow6dcyBary
Nr Z-l97ll0 z dnia 11.10.2010r.,w dniach 72 + 14 puldziernika2010r. obowi4zki
Dow6dcy Bazy powierzono pplk Marcinowi PIETRZAKOWI.
Kierownik zamawiaj4cego zloLyl o5wiadczenie o kt6rym mowa w $ 8 ust. 1 ww.
wytycznych na zalqczonym druku ZPW -ll.
powierf
kl6remukierownik zamawiajqcego
2. Imiq i nazwiskopracownikazamawiaj1cego,
o udzieleniezam6wienia:
zastrzezone
dla siebieczynnoSci
w postgpowaniu

pplk Sylwester TROJSZCZAK
napodstawiedecyzji@*:RozkazuDziennegoDow6dcyBary
2010r.pplk Sylwester
w dniu ll pu2dziemika
Nr 2-193/10z dnia 05.10.2010r.,
TROJSZCZAK przebywalna urlopiewypoczynkowym.
przygotowanie i przeprowadzeniepostppowania o udzielenie
C4mnoS6:
zam6wien ia z w y\4czeniem wyb oru oferfy naj korrystniej szej oraz
zawarcia umowy.
Pracownik zamawiaj4cego,kt6remu kierownik zamawiajecegopowierryl zastrzeizone
dta siebiecrynnoSciw postgpowaniuo udzieleniezam6wieniazloLyloSwiadczenie
o kt6rym mowa w $ 8 ust. 1rvw. wytycznychnazalqczonymdruku ZPW-ll.
w dniu01.10.2010r.
3. Komisjazostalapowolana
napodstawiedecyzji@:RozkazuDziennegoDow6dcyBary
Nr Z-191l10
(nale'2ry
zal qczyt o dpowiedni dokument).
Czlonkowie komisji:

Przewodniczqcy
Sekretarz
Czlonek
Czlonek

- mjr Andrzej WROTNIAK
- Pan Jakub GAWRYSIAK
- mjr Miroslaw MAJEWSKI
- por. Piotr PUDLIK

o kt6rym mowaw $ 8 ust. 1ww. wytycznych
Czlonkowiekomisji z\oirylioSwiadczenie
na zal4czonymdruku ZPW -ll.
Kierownik zamawiajgcegoudzielil czlonkomkomisji pelnomocnictwa
Jednoczesnie
do prowadzenianegocjacji.
4.

Imiona i nazwiska rzeczoznawc6w(ieieli zostali powolani):

1. mjr WojciechJANUSZEWSKI- podstawuRozkazDziennyDow6dcyBazy
Nr Z-20lll0 z dnia 15.10.2010r.
Rzeczoznawca zloiryl o5wiadczenie,o kt6rym mowa w $ 8 ust. I ww. wytycznych.
t.

Wykonawc zaproszonydo udzialuw negocjacjach
do:
wyslanednia 11.10.2010r.
Zaproszenie
do negocjacjizostalo
Lotnicrych
(nazwa)
Techniczny
Wojsk
Instytut
firma
ul. KsigciaBoleslawa6,00-961WARSZAWA
adres
100
19.10.2010r.,-SdOz.
Terminnegocjacjiwskazanyw zaproszeniu:
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6.

Negocjacje
przeprowadzono
W dniu/ dn{ae}rt19.10.2010r.
negocjacje
z wykonawc4wskazanym
pkt
w
5.

7.

Informacja o spelnieniu warunktfw udzialu w postppowaniu
Wykonawcazaproszony do udziaLuw negocjacjachspelnia warunki udzialu
*, kt6re zamawiajqcy
w postppowanu In
okreflil w zaproszeniudo negocjacjiz dnia 11.10.2010r.

8.

Zakofrczenie p ostgpowania
W trakcie negocjacji strony doprecyzowaly przedmiotprzyszNejumowy i osi4gnEly
porozumienie. Ostatecznqcenebruttoza wykonanie ww. postanowieribiuletynu, jak
i pozostalewarunki umowy podlegaj4cenegocjacjomzawiera protok6l znegocjacji
z dnia19.10.2010r.
W zwiqzkuzpov,ryAszymkomisja proponuje zawrze| umowQz Wykonawc4
wskazanymw pkt 5, na warunkach okreSlonychwe ,wzorze umowy" stanowi4cym
zalqcznik nr 2 do protok6lu z negocjacji z dnia 19.10.20 I 0r.

9.

Inne informacje
Pr zed podpi saniem umowy Wykonawc a b gdzie zobowiqzany wni eS6 zabe zpieczenie
naleZytesoiei wvkonania w wysokoSci I o/owartoScibrutto umowy.

10.

Informacje o zawarciu umorvy
ITrnnrva zo<lelazetxaltagrdnirr
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1 1 . Zatwier dzenie wyniku postppowania
Pracekomisji zakofrczylysigw dniu 2l - l0 - 2010r. o
Podpisyczlonk6wkomisji :
Przewodniczqcy- mjr AndrzejWROTNIAK
- JakubGAWRYSIAK
Sekretarz
- mjr MiroslawMAJEWSKI
Czlonkowie
- por. Piotr PUDLIK
Pracekomisj i oraz protok6l postEpowaniao udzielenie

zzalqczonymido niego drukami zffiterdziN
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