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Protok6lpost€powaniao udzieleniezarn6wieniaw trybic przetargu
CzgSd
o96lna
1.

Danc Zamawirj4cego
Pe{nanazNaZamawiajqcego:
Jednostka Wojskowa 4228 IC{AKOW

ul. Montelupich 3
30-901Krak6rv
REGON:
telefon
e-marl:

2.

121390415
NIP:
(12) 455-17-18
faks:
MlklLtno.zamoNienrapubliczre@wp
mil.pl

676-243-19-02
(12) 455-75-53

Przedmiotzam6wienia
Opisprzedmiotu
zam6wienia:
zakup technicznychSrodk6wmaterialowTchdo sprzQtu
- ratowniczego
wysokosciowo
i desantowo- spadochronowego
Wartoi6szacunkowa
zaD6\,ioniaustalona
zostalanak$,ota13.170.731,71
zl,
co stanowir6wnowarlo66
3.031.796,81
euro
Ustalenia
wattoScizam6wienia
dokonano
w dniu29.05.20I2r.napodstawre
wniosku
o zatNier.lz€nietrybu udzieleniazam6wienir.
Osoba/ es€$yadokonuiqca
ustal€nia
wartoicizam6wienia:
RobeTINOWAKOWSKI

3 . Tryb post€powtrnia
Postepowanieprowadz.rnowtrybrerprzetarguTgodnie7$1Iust-1pkt1)lvTrviAzkn
z S 20 WyrycznychMinistra Obrony Narodowejw sprawiezasrd i trybu zawierxni{
lm6rv, kf6rych przedmiotemjest uzbrojenielnb sprzQtwojslrcwystanorvi4c),ch
zalqcznikdo decyzjiNr 291,MONMinistra Obrony Narodowejz dnis 26.0'l.2006r.
(Dz.Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.179ze zm.).
+ - niepott2ebne skleslii

//
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4.

Wykaz os6bzrvi4zanychz przygotoryaniem
postepowania
oraz przcprowadzeniem
postepowatria
po stroni€Zamawirjacego:
1. LniQi nazwiskok;erowDika
Zamawiaj4cego:
plk EugeniuszOITZECHOWSKI
Ki€rownikZamawiajqcago)
zgodniez $ 6 ust. 1 ww W)tycznychzlozyloiwiadczenre
nazal4czonym
druklLZPW-11
2. Imi€ i nazwiskopracownika
Zamawiaj4cego,
kt6rcnu kierownikZamawiajqcego
powiezyl zastzezone
dla siebieczynnoiciw postQpowaniu
o udzieleniezam6wienia:
pptk AndEej WRoTNIAK
post€powania
Czynnost:plzygotowaniei przeprowndzenie
o udzieleniezam&rienia
przedmiotorTm
post€powaniu.
dokonxnic
wszelkich
w
UpowaiDienieobejmuje
cz]nnosciwymagAnychobowi{zuj4cymiprzepisami,w tym \rTboru
najkotzystniejszejoferty,po uplzedniejakccptacjiKierowDikaZamawiaj4cegv,
za wyj4tkiem:
postQporvania
a) zatrvierdzaniA
rvniosk6rvo przeprowadzenie
o udzielenie
zam6rvieniap blicznego;
b) zawiemniaum6w o rrykonaniezam6wiefpublicznych,
powierz,r+
Pracownik
Zamawiaj4cego,
kt6remukierownikZamarviaj4cego
zastrzezoie
dla siebieczynnosciw postQpowani(L
zgodniez $ 8 ust 1
o udziele[iezarn6wienia,
ww W/ycz'rych z.lo2yrodwiadczenienr zal4czonyr druh ZPW-1I
3. Komisiazostalapowolam w driu 18.05.2012r.na podstalviedecyzji l-zarza4zeata]
u€hr#ei),4:
RozLazuDziennegoDow6dcyJW 4228Krak6w Nr 2-96 orazRozkazem
DziennymNr 2130 z dnia 06.07,2012
(nale2tzalqr4i odpofiedni doltunen,
Czlonkowie komisji:

Przewodnicz4cy - mir RobertNOWAKOWSKI
- PanJakubGAWRYSIAK
Sekretarz
- nrjrMarciDFLIRMANCTYK
C,,lonek
Czlonek
mjr ZenonGRABOWSKI
- kpt. JacekGAJEWSKI
Czlonek
Jednoczesnie
Kioro\urikZamawiajqcego
udzielilczlonkomkomisjipclnomocnictw.
do ptowadzenia
negocjacji.
* - niepotzebre sbe'lit
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pro\yadzotrego
postppowania
o udzielenie
zam6wienia
w taybieprzelargu
Protol(61
lowr
Ogloszcnie
o postppowoniu
l.

zostaloprzekazano
do ogloszema
w:
OgloszeDie
o postgpowaniu
ObronyNarodo*ej(BlP MON):
BrulelynielnformacjiPublicznejMinisterstwa
,Ndlin22.06.2012r.l zostaloopublikowane
w BIP MON w dniu22.06.2012r.

do ogloszenia
w:
2, Ogloszenie
o postppowaniu
zostaloprzekazane
optblikowaneDastronie
European
DeferceAgency(EDA)w dniu22.062012r i zosta.lo
postQpowania
EDA podnLrmer€m
referencyjrym
EDA- 4073.
i ,farunki pzetdrgu zostalyopublikowanena strortie
3. Ogloszenieo postgpo\,r'antu
internetowejZamawiaJ4cego:
!1!!!jll!!9g:!!p4j!.pl
do dnia14.08.2012r.
od d ia 22.06.2012r.
w siedzibieZamalvi4t4cegow l11ieiscu:
4, Ogloszeni€
o post9powaniu
zostalozamieszczone
Tablicaogloszef
od dnia22.06.2012r.
do dnia14.08.2012r,
<
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1. Nlodylikacja1 ogloszenia
o postepowar1iLr
zostalaprzekazana
do og]oszeniaw:
BiulettnieIrfomacji PublicznejMinisterstwa
ObronyNarodowej(BIP MON):
w dniu 19.07.2012r.
i zostalaopublikowana
w BIP MON w dniu 19.07.2012r.
\v:
2. ModyfikacjaOgloszeDia
o postgpowaniu
zostalaprzekazana
do ogloszenia
(EDA)
EuropearDefenceAgency
w dniu19,07.2012r.
3. Modyfikacjaoglosz€nia
zostalaopublikowana
na sfiolricinternetowej
o postppowaniu
Zamawiajqcego:
wrw.3rblog.wp.mil.Dl
od dnia19.07.2012r.
do dnia14.08.2012r.
,1. Modyfikac.ja
w siedz;bie
Zalnawiajac€go
ogbszcniao postFpowadu
zostalazamicszozora
w mrelscu:
Tablicaogloszefod dnia19.07.2012r.
do dnja14.08.2012r.
5. Modyfikacja2 og:loszenra
zostalaprzekazana
do ogloszenia
w:
o postQpowaniu
BjuletynioInfomacji hrbliczn,3jMinistershva
ObronyNarodorvej(BIP MON):
\/ dniu25.07.2012r.
w BIP MON w dniu25.07.2012r.
i zostalaopublikowana
postQpowaniu
w:
6. ModyiikacjaOgloszenia
o
zostalapzekazanado ogloszenra
European
DefenceAgency(EDA) w dniu25.07.2012r.
7. Modyfikacjaogloszenia
o post9powaniu
zostalaopublikowana
na stronieintern€to\vej
Zamawiaj4cego!g!&UU&g{pgi!D!
od dnia25.07.2012r.
dodnia14.0E.2012r.
8. Modyfikacjaogloszenia
w siedzibieZalnawiajqcego
o postQpowariu
zostalazarnieszczona
Trblica osloszefod dnia25.07.2012r.
do dnia14,08.2012r.
6-

Informacjei wyja{nieni! udzieloneWykonarvcom!v trrkci€ posteporvania.
pismemwych Nr: 703/2012z dnia08 08 2012r.:
W ftakciepostppowania
Zamarviaj4cy
- na zasadach
okeilonych w rozdzialeVII ppkl 5 llarunk' plzetaryaudzielilwyja6nieri
dotycz4cychWarlmhiwpr zetareu,
zqodrie z rozdzialemXVII pkt I dokonalzniany Warunk6u,przetargu

6a, Inlormacjei $TjasnieniaudzieloneZamawiajec€mu
rv trnkci€ postfpowrnia.
W tmkciebadaniai ocenyoferlZamawiaj4cy
namocy$ 13ust 3 olazna podstawie
32 rlst 2 Wyfycznychpismaniwych.Nr: 852/2012i 85312012
z dnia29.0E.2012t.
i pismamiNr: 1002/2012,
1003/2012,
1004/2012
z tu\ia),209 20I2f. wezwalWykona\co$
do uzupehlienia
dokurneDt6w
sklad^j4cych
siQnatreii zlozonejolefly oraz\l},jasnienia
tresci
zlozonejoferf'
a nierxntebna sLrqllit
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7.

Miejscei termin sldadaniaofertl
Ofertynalezaloskladacw siedzibieZamarviajacego
w godz 700 1500lubprzeslaipoczt4
naadres:
JcdnostkaWojskowa4228
Wydzial TechnikiLottriczejw Kutnie
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4,99-300Kutuo
budyneknr 3, pok6j nr 123
(filir K:mcelariitajnej JedDostldWojskow€j4228SldAdKutno).
Tenninskladanja
ofertuplynalw dniu 14.08,2012r.
o godz.1100.

8.

Oh!:rrcieofert
godz.11'" bezudzialuWykonawc6w
L OtwarcieofertodbylosiQw dniu 14.08.2012r.
w:
JednostkiWojskowa4228
WydziAlTechnikiLotriczej w Kutnie
nl. Bohater6rvWalk DadBzura.99-300Kutno
2 Do uplyvu terninu sk{adania
ofertzlozono6 ofort,kt6rychzbiorczezestawienie
stanowi
zal4czony
drukZPW-12.
3. Kwotabrutto,jak4Zamawiaj4cy
pEeznaczytna sfinaDsowanie
caloSci
zamierza
zam6wienia
wvnosi16.200.000.00
zl.

9.

Informrcja o spelnianiuwarunk6w udzialuw postepou'aniu
Wymagano
warunkiudziatuw postepowaniu
spelnja4 Wykonawc6w.
lDformacja
o spelnianiLr
warunk6wudzialuw postQpowaniu
zawartajest DazalEczonym
DrukuZPW-I7

11.

Olerty nie przyjQte
W postppowaniu
nio przyjQto2 ofed.
OfertyNr 4
OfeftyNr 5.
Listaofertnie Dizvielvchzawa(aiestnazalaczonvm
drukuZPW-l8
Ofeny e nTbrane
W postQpowaniu
nie wybrano4 oleft
- Oferty Nr 3
OlertyNr 4
Ofery Nr 5
- OfertyNr 6 naprzedmiotzam6wienia
35 i 37.
Listaofettnie wybranvchzawartaiestnazalaczolvmdrukuZPW-]9
Wynik postppowania
1. Kazdyczlolek komisjiprzetargowej
dokonatindywrdualn€j
ocenyoferl nazal4czonym
drukuZPW-20 Zastosowano
kq4€riumopisanewzoremNa podstawiestreszczenia
oceny
dokonanego
Daznt4czonym
drukuZPW-21wybranoofertp:
- 1 w przedmiocie
numer oferty
zam6wienia
18- 22 i 29.
firma(n^zwa)
WINGSTOREZofia Kiebata
adres
Pilicho|ice 63, 59-610WIef
- 2 w pl zedmiocie
numer oferty
zam6wtenta
25,27 i 28,
- MEGMAR Logisfics& ConsultingSp.z o.o.
firma(nazrva)
adres
ul. M.C. SLlodowskiei10,99-300Kutno
-6 w prz€dmiocie
numer oferf
zam6wienia
26.
firma (nazwa)
ANKOL Sp.z o.o.
- J9JJI CI{ORZELOW t44
.dre5
Uzasadtrienie
wyboru:
Zgodniez $ 35 ust. 1 ww. Wytycznychoferta\\.w.firmy w ww. przedmiotacLr
zamowienia
saolortaminajkorzysLnrejszymj.
b
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&osoby ltpowatnionej)

ofeda
2. Na plzedmiotzam6rvienia
7,8, 9, 11,13,23,24,36,38zostalazlozonatylko.jedna
odpowiadajecatredci I/a/unkdv przetarguli
numer oferty
frrma(nazwa)
adres

7.
2 w pEedmioci€zam6wienia
MEGMAR Logistics& ConsultingSp,z o.o.
- ul. M.C. Sklodowskiej10,99-300Kutno

numer ofefiy
firma(nazNa)
alrer

- 6 w przedrniocie
zam6wienia
8, 9, 11,13,23, 24,36,38.
- ANKOL Sp.z o.o.
- 39-JJr CHORZILOW 244

postanowieri
umowy
W opafciuo $ 37 ust.2 \\nv.W)tycz,ryohw coluustalenja
przeprowadzi
Zamawiajqcy
negocjacje
z $1v.Wykonawcami
narnv przealmioly
zam6wienia,
w oparciuo tre6i zlozonejoferly,napodstawie
art.72 I(odeksucywilnego
3 Zawiadomienie
o $yniku post9powania
zostaloprzekazane
na z-asadach
okresionych
yt
w czQsci
VII Warunkiwprzetdrgu dniu03.10.2012r.
postgpowania
OgloszeDie
o rozstrzygnigciu
zostaloprzekazane
do EuopeanDefenceAgency
(EDA)w dniu.................2012r.
Zamawiaj4cego.
iopublikorvane
na stromeinternetowqi
14.

ZamknigcicpostQpowania
Zamawiaj{cy,w oparciuo S 42 ust I pkt I ) Wyrycznych
zarnylepostgpowanie
przcdmiotach
w
z:rm6rvienia
l=6110,12,l4=17,3(F.35,37,39 poniewaznie z,lozolro
Zadnej
olbnt-podlegaj4ceiwybraniu.
Wykonawcazaproszonydo udzialuw negocjacjach
Zaploszenie
do udzialuw negocjacjach
zostalou,yslane
w dniu03.10.2012r.
do:
lirma (nazwa) - MtrGM-{R Logistics& ConsultingSp.z o.o.
adres
ul. M.C. Sklodowskiej10,99-300Kutno
godz.900.
Tenrlinnegocjacjiwskazany
w zaproszeniu
tj. 05.10.2012r.
fiflra (nazwa) ANKOL Sp. z o.o.
-39-331 CIIORZELOW 244
adres
gorlz.1300,
Ternin negocjacjiwskazany
w zaproszeniu
tj.05.10.2012r.
Zatwierdzenie ryniku postQpowania
Pracekornisji zakonc?yt1,
si9 w 03-10-2012r-o godz. 930
Podpisy cztonk6w komisji:
Przewodniczqcy:
lnjrRoberlNOWAKOWSKI
Sckfetarz:

Czlonkowie:

PanJakub CAWRYSIAK
mjr ZenonGRABOWSKI
kpt JacekGAJEWSKI

* hi epotrzebne skre":Iii
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Negocjacje
przeprowadzono
negocjacje
z:
W dniu05.10.2012r.
MEGMAR Logistics& ConsultingSp.z o.o.
ul. M.C. Sldodowskiej10,99-300Kntno
W hakcienegocjacjiWykonawca
utrzymalcory zawafiew ofercie
podlegajecych
Wartosdb.uttoprzedmiot6w
negocjacjom
zawieraprotok6lz nogoclacij
z dnia05.10.2012r.
ANKOL Sp.z o.o.
39-331CHORZDLoW 244
Korespondencjx
Negocjacje
na rvniosekWykonawcyodbylysiQdrog4korespondenryjn{
postQpowania
dotyczqca
nogocjacjiwarunk6wumowyznajdujesiQw dokumentacji
Inne informrcje
do wniesienla
zabczprccze\IM
Przedpodpisaniem
umowyWykonawca
zobowrqzanyJest
wykonaniaunowy w lvysokoiciI % rvartodci
bruttorunowy.
Infonnacjeo zaw^rtych umowach:
umowa zostalazawar-ra
w antu44.. - 49.-X9l!"' z:
WINGSTOREZofia Kiebala
Pilichowice63,59-610Whf
Umowazostalazawafta* a"i" 49..-.N-.I91L,
MEGMAR Logistics& ConsultingSp.z o.o. "t
ul. M.C. Sldodowsldej10,99-300Kutno
Urrrowlzostalazawartaw rlniulit...-19
ANKOL Sp.z o.o.
39-331Cr{ORZELoW 244
Zatwierdz€nie\yyuiku postepowania
Pracekomisjizakonczylysipw 0E.10.2012r,
o godz.8r0.
Podpisyczlonk6rvkomisji:
Przeu,odnicz4cy: mjrRobedNOWAKOWSI{
?anJakub GAWRYSIAK
mjr ZenonGRABOWSKI
kpi JacckCAJEWSKI
Pface komisj i oftz protok6l postQpowaniawraz z zalqczon.Jllli do

f<i€re.,+r+i+-zarna'#ieitr%e
/ osobaupowaznionaprzezki€rownika zamawiqiqcego*
.

Ko\'

^Dww
AtnaRdwcz

oznaczenie
sprawy31IDEC/2012
21. Najkorzystniejszeoferry
Z uwagi Dafakt uchyleniasi9 fir rny ANKOL Sp. z o o., Chorzel6w244, 39-131Chorzelow
od podpisaniaumowy w przedmiociozam6wienla23,24 i26 Zamartiaj4cynraiqcna uwadze$ 35

ust 9 $nv.W)tycznych w przedrriociezan6wienia26 wybral ofertgfinny:
-2 - w przedmiotach
zam6wierLa
26;
MEGMAR Logistics& ConsultingSp.z o.o.
- ul. M.C. Sklodowskiei10.99-300Kutno

numer ofefty
finna (nazwa)
adr€s

22. Wynik post€powania
NR przedmiot zflm6wienir 26 zostalazlozonafylko jedna oferta odpowtaltai4c^trc:ci Woru kiw
przet.rguti.
numerof€rty
lirma (nazwa)
adros

-2-wpzednriotachzam6wienia26;
MEGMAR Logistics& ConsultingSp.z o.o.
- ul. M.C. Sklodoryskicj10,99-300Kutno

W oparliu o $ 37 ust- 2 ww. W),tycznych w cclu ustalcnia postanowici unrowy

naww przedmiotyzam6wieia, Zamawiaj4cy
przeprowadzi
z ww. Wykona\rcami
negocjacje
w oparciuo tresi zlozonejoferq/,napodstawie
art 72 Kodelcucylvilnego.
Zawiadonienieo w)a1iknpostepowaDia
zostatoprzekazalenazasadach
oloeslonych
w c4!,ct \ll Warunkdwprzetarga w dtin 10,10.2012r.
Zamkni€ciepostepowania
Zamawiai4cy,
w oparciuo S 42 L'st.1 pkl l) Wytycznychzamykapost9powanie
w przedmiotachzam6rvi€nia
23 i 24 poniewaz
nie ztozonozadnejofelq podlegaiEc€j
wybrariu.

24. Wykonawcazaproszonydo udzialuw negocjacjach
Zaproszenie
do udziatuw negocjacjach
zostalowyslanew dniu03.10.2012r.
dol
fir'ma(nazwa) - MEGMAR Logistics& Cons lting Sp.z o.o.
- ul. M.C. Sldodowskiei10,99-300Kufno
adres
Terminregocjacji wskazanyw zaproszen
iu: 11.10.2012r.godz.9oo
.
Zatwierdzenie\ryniku post€powania
Pracekomisjlzakonczy{y
siew 10.10.2012r.
o godz.80o
Podpisyczlonkdwkomisji:
PrzewodniczEcy: mjr RobeltNOWAKOWSKI
Sehetarz:
PanJakubGAWRYSIAI(
la1t' Tr.al. rlA IF\l/(rl

/7' /

Placokomisji oraz protokGlpost€powania\\rM z zalT)zonyl"i do niegodrrl(arnizal)xierdzil
ki€r€*{+ik-+aft€.r*ieiq€%e / osoba upowa2

2('ff1't'ZK

S
* - niepatrzebne sbeSlit
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26.

Negocjacje
przeprowadzoro
W dnru10.10.2012r.
negocjacje
z:
MEGMAR Logistics& Consultirg Sp.z o.o.
ul. M.C. Sldodowskiej10,99-300Kuttro
utzymal cenyzawartew ofercie
W trakcienegocjacjiWykonawca
prolok6lz nogocJacii
podlegajAcych
za\\,iera
Waltoft bruttoprzedmiot6w
negocjacjom
z dnia10.10.2012r.
Innc irformacje
jest do rvniesienia
Przedpodpisaniem
umowyWykonawca
zobowiqzany
zabezpieczenia
wykonaniaumowyrv wysokoSciI % warfoicibruttoumoNy.

24.

Infornracjeo zawarfch umowach:
Umowazostalazawaftaw dni! 11. -49-.-.!,a.1.+.
z:
MEGMAR Logistics& ConsultingSp.z o.o.
ul. M.C. Sldodorvskiej10,99-300Krrtno

29.

Zatrvierdz€nie
rvyniku post€powania
Pracekomisjizakoiczylysipw 11.10.2012r.
o gorlz.830Podpisyczlonk6wkomisji:
Przewodniczecy: mjTRobefiNOWAKOWSKI
Sekretatzl
PanJakub GAWRYSIAK
nljr ZenonGRABOWSKI
Czlonkowie:
kpt JacekCAJEWSKI
Pracekomisjiorazprotok6,l
postQpowania
wrazz zal4czonymi
do nie
leiero*n*k=a]na+v1elqeegp

/ osoba upowazniona przcz kicrownika

zalwiedzil

zanarviaj4ccgox.

'<t1 f2.4))r

otok6l)

^Dwwr
AnnoR*t6v,icz

