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Protok6lpost€powaniao udzieletriezam6wieniaw trybie negocjacji
l.

DaneZamawiaj4cego
PelnanazwaZamawiaj4cego:
2 BazaMaterialowo- Techniczna
ul. Bohater6wWalk nad Bz 14
99 - 300Kutno
REGONT 610029833
+48 (/12)750-23-53
telefon
e-mail:
zamowienia.2bmt@sow.mil-pl

2.

NIP:
faks:

775-001-38-49
+48 (42)750-2s-89

Plzedmiotzam6rvionia
Opisprzedmioluzam6wienia:
Mi-E,
Dosta\vQ
stanowiskado wymiany uszczelniefprzegub6wpiastyWN Smiglowc6w
personelutechniczn€go.
Mi-17,Mi-24 wr',z z przeszkolcniem
zl.
zostalanakwotQ93.414,63
zam6wienia
ustalona
Wafto36szacunkowa
euro.
21.345.09
co stanowir6Nnowartosd
dokonano
w dlliu 08- 11 2011r.na podstawie
Ustaleniawadoscizam6wienia
ramriwienia.
trybu udzielenia
wnioskuo ratnierdzenie
MarcinFURMANCZyK
wanosci
zamowienia:
uj(alenia
dokonuj4ca
Osoba.eseb}.L

3.

Tryb post€powania
prowadzono
w trybie:negocjaciiz jednym WykonawcQzgodniez S l9 ust'
Post€powanie
pkt 3) zgodniez $ 22 ust. 1 pkt 1) WytycznychMinistre Obrony Narodowej
jest uzbroienie
; sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w!kt6rych przedmiotcDr
zalQcznikdo decyzjiNr 291/tqONMinistra Obrony
lub spE€t rvojsko$ystanorvi4cych

(Dr.t r/. vtoNz 200"r..
N2!\:tr]]ja_
zdoia20.07.2000r.
Narodorvej

t -, iepott,e bhe strei li i

1a"Eaf2,

llruu!,ts otuv)
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\
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1.

62t2D\4T
t20tr

posl9powania
oraz pveprowadzeniem
Wykaz os6bzrviezanychz przygotowaniem
post€powania
po stronieZamtrwiajqcego:
1. Imig inazwiskokierownikaZarrawiaj4cego:
plk dr inz. Gt'z€gorzLISOWSKI
zlozylo3rviadczenic
zgodniez $ 8 ust.I ww W)4ycznych
KierownikZamawiajecego,
nazal:tczon),m
drukuZPW-I1.
kt6remukicrcwDikZ^mawiajqcego
Zamawiajqcego,
2. lmig i nazlviskopracownika
o udziclcniczamowienir:
powi€rzylzastEezone
dla sicbioozynnoSci
rv postepowaniu
pplk SylwestcrTROJSZCZAK
zam6wienia
postQpowania
o lLdzielenic
Czynnos{:pzygotowaniei przeprowadzenie
wyboruoferlynaikorzyshriejszcl
w pzedmiotowympostepowantuz wytqczeniem
orazzawarclaumowy,
porvierzylzasttzezore
kt6remukierownil Zarrau'iaj4cego
PracownjkZamawiaj4cego,
z $ 8 ust l \\'wzgodnie
zam6wienia,
o udzielenie
w postQpowaniu
dla siebieczynnoSci
Wylycz1ychzlozyl oswiadczeniena zal4czonymdruku ZPW-I I
decyzir]-7"d"!13Ff,lJjsJ'
napodsta\vie
3. Komisjazostalapowotanaw dniu25.10.2011r.
Do\rddcyBazyNr 207111
ue]r.r*at+:RozkazuDzieDnego
(nalezyzalqc4t odpov,iednidohment)
Czlonko$ieLomisji:
Przewodnicz4cy - mjr MarcinFURMANCZYK
- PanJakubGAWRYSIAK
Sekrotarz
- pplk Miroslalv MAJEWSKI
Czlonek
- pof PioEPUDLIK
Czlonek
do prorvaLlzen;a
udzielilcztonkomkomisjipelnornocnicnva
KierownikZamawiajQcego
negocJacJi.
4. Imiona i nazwiskarzeczomawc6wAezelizoslQliputt'ulani)

5.

Wykonawca zaproszony do udzialu !v negocjacjtch
Zaproszeniedo negoojacjizostalowyslanedria 08 I I 2011r do
firma (nazwa) WZL Nr 1 S,A.
ul. Dubois 119,93-465L6dZ
adres
Tclmin negocjacjiwskazaty w zaproszeniu:15.11.2011r'godz l0""

wu.\s#t2
.......

rpodpisos]tuspofiq,t""ia$p,J,/"un

numershony1.

ozncczenle
6.

6U2BMTt2011

Negocjacje
negocjacjez WykoDawcqwskazanyDlw pkt 5
W dniu / dsiaeh* 15.11.2011r.przeprowadzono

7.

Inlormacja o spelnicDiurvarunk6wudzialurv postPPorairnnr
spelniavarunki Ldzialu
zaproszony
do LdziahL
w negocjacjach
Wykonawca
w postppowaniu/ +ie{pe}Bieiiraft}nk1i#ll1lzidr+.1v?est{po* i{++,k6re Zanrawiajqcy
z dnia08 112011r
do negoc-jacji
okre(lilw zaproszeniu
Zakof czeniepostepowania
Zakes rzeczo\WumowyorazJoJ
W trakcienegocjacjistronyosi4gngly
Porozumienie.
zawieraprotok6lz negocjaciiz dnia15.1I 20I lr
negocjacjom
pozostale
wanrnkipodlegaj4ce
przedstawiciel
negocjacjach
nie uczestDiczyl
Z lwagi na fakt,iz w przedmioto$f/ch
wyko ania
kompleksowego
nie
obejnuje
STL Iwsp SZ a wynegocjowany
,,wz6runory"
pzez
postanoNieli
po
przyszlaumowabgdziemoglazostaipodpisana akceptacjijej
zadania,
SzefaSTL lwsp SZ.
W dniu 17 I1 2Ollr. SzefSTLIWspSZ pismemNr 27845/I I poinformowalZamaNiaj4cego
dnia
zmianach
do ,.wzoruunowy" wynegocjowa[ego
i WykonawcQ
o proponowanych
15.11.2011r.
pismemNr 3106,T18
z dnial8 112011rpoinfonnoNalSzelaSTL lwsp SZ otaz
Wykonawca
proponowanych
zmian
o akceptacji
Zamarviaj4cego
nym
wskaza
zawrzeiumow9z Wykonawcq
W zwiqzkuz powyzszym,komisjaproponuje
w pkt 5, w oparciuo ,,wz6rumolvy"z negocjacjiz dnla15 I I 2011r.wmz ze zniarraDll
przezSzelaSTL IWsp SZ.
wprowadzonymi
Inne inlbrmacie
Przedpodpisaniemumowy w)'konawca zobowi4zanyjestdo lvniesion)^ zabezpieczeiia
nalezftegowykonaniaumowyw wysokoEci1 o/owartodcibrutto urno\\y

10. Informacj o zaNarciu umovy
J orvazostalazawartaw aniufl-q ll
WZL Nr I S.A.

'r9'JJ.

":

rl. Dubois119,93-465I-6dZ
1 1 . Zatvierdzeniervyniku posfQpowania
o godz.800
PracekomisjizakoiczylysiQw dniu22.11.2011r.
komisji:
czlork6w
Podpisy
Przewodniczecy:
Seketarz:
Czlonkowie:

mjr Marcin FLIRMANCZYK
PanJakubGAWRYSIAK
pplk Mirostaw MAJEWSKI
por.PiotrPUDLIK

zam6wienia
o udzielenie
Pracekomisji omzprotok6lpostgpowania
ki
doniegodrukamizatwierdzila
kiorownikaZamawiajqcego*.
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