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rv trybie negocjacji
Protok6lpostQporvania
o udzieleniezam6rvienia

1.

DaneZamawiajr.eso
PelnarazwaZamawiaj{cego:
J€dnostkaWojsko\Ya4228KRAKOW
ul. Montelupich3
30-901Krak6w
NIP:
676243-19-02
REGON: 121390,115
(12)
455-75-53
(12)
faks:
455-77-18
telefon
e-mail
wtlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl

2.

Przcdmiotzamfivienia
zam6wienia:
Opisprzedmiotu
Z^kup technicznychSrodldwmaterinlowvchdo samolotuPZL130
ustalona
zostalanakwot91.403.06Et9zl.
Wartosdszaclnkolvazam6wienia
335.141,11
euro.
co stanowir6wnowarto66
na podstawie:
w dniu20.0,f.2012r.
dokonano
Ustalcnia
wartoScizam6wienia
rvnioskuo zatwierdzenietrybu udzieleni{7am6!lietria.
uannieiunmo$ienra:
MarcinFl Rl\tA\CZ\ K.
rsralenia
Osobr es€5yJdokonuiaca
Tryb postQpowanir
prowadzorow trybie: ncgociacjiz jednym Wykonawc4zgodnie
Post€powanie
z $ 19 ust. 1 pkt 3) w zwi4zkuz S 22 ust. 1 pkt 1) i 2) W$cznych MinistrA Obron]
Narodowejw sprarviezasadi trybu zawiemniaum6w,kt6rych przedmiotem
zal4cznikdo decyzjiNr 291MON
iest uzbrojcnielub sprz9twojsko$Tstanorvi4cych
MiDistraObrony Narodowejz dnia 26.07.2006r.
@2.Urz. MON z 2006r.,Nr 14
Doz.119 ze zm.\.
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oraz Przeplowadzeniem
4. Wykaz os6bzwiezanychz przygotowaniempost€po\yania
posttpowaniapo stronieZamarviajAcego:
1. Lnig i nazwiskokierownikaZamawiaj4cego:
plk EugeniuszORZECHOWSKI
zgodniez $ 8 ust. 1 ww Wytycznychzlozyl oswiadczenre
KierownikZamawaiqcego,
na zalaczonyrn
drukuZPW-I l.
k6remukierowrik Zamawiaj4cego
2. Inrigi nazwiskopracownikaZamawiajqcego,
w postgpowaniu
o udzieleniezam6wienia:
powierzylzastrzezone
dla siebieczynno6ci
pplkAndrzej WROTNIAK
post9powania
o lLdzieleie zarn6rvien:a
i przeprowadzede
Czynnosi:przygotowanie
- z wylqczeniem
poslQpowaniu
lwboru ofertynajkorzystniejsze.j
w przedmiotowym
ora|zzawarolaumowy,
powierzytzasizezore
kt6remukierownikZamawiaj4cego
PracownikZamawiaj4cego,
zgodniez $ B ust.1
d1asiebiecz-ynno(ci
w postppowaniu
o udzieledezam6wienia.
dnrkuZPW-i l.
na zalQczonynl
ww Wytyoznychzlozyloswiadczenie
napodstawiedecyzji lza4&zeAl+r
3. Komisjazostalapowotanaw dniu 17,04.2012r
Rozkazu Dzi€nnegoDow6dcy JW 4228Krnk6rY Nr Z-75
+elr.r,,alya:
(aalezrzalaurt a.lpo e.fnidokanent)
a/lotrkowic Lomisji:
?rzewodnicz4cy - mjr March FURMANCZYK

Sekretarz
Czlonek
Czlonek

- PanJakubGAWRYSIAK
- mjr Krzysztof KOPYTEK
- por.PiotrPUDLIK

udzielitczlo kom komisjipehomocnictwa
Jednoczoinie
KietownikZamawiaj4cego
negocjacji.
do prowadzenia
powalani):
zosldli
4. Tniona i nazwiskaekspert6wAezeli
plk Jacck FIJOI-EK
podsta\r'a:RozkAzDziennyDow6dcyJW 4228Krak6w
Nr 2-126z d nia 02,07.2012r.
Czlonkowiekomisji i ekspeftzgodde z $ 8 ust l ww W)tycznych zlozyli oswiadczenla
na zal4czonymdruku ZPW-I L
Wykonawcazaproszonydo udzialuw negocidcjach
do
Zaproszenie
do negocjacjizostatowyslanednia09.05.2012r.
firnra(nazwa) EADS PZL,,Warszawa-Okecie"S.A.
adres

Al. Krakorvska110/114,00-971waIszlrrva

godz 10ou.
18'05.2012r.
w zaproszeniu:
wskazany
Tenninnegocjacji
w pijmie z dniaI I 05.2012fnegociacje
Na ptosbpWykonawcyprzedstawionE
slQ.
nie
odbyly
termilie
w wyznaczonym
te nrDprzedmiotowych
z dnra2905.2012r'rraostateczny
pislnemNr 41212012
Zamawiaj4cy
negocjacji*yzrraczyl d ziei 06.07'2012r. godz.1000
* - niepotqebnesbellia
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Negocjacje
W dniu / driaeh* 06.07.2012r.przeprowadzononegocjacjez Wykonawca-wskazanymw pkt 5.

1.

Inlormacja o st,elui€niuwarunk6w tdzialu w post€powaDiu
waflrnkiudziallt
do udzia.lx
wnegocjaciach
spe,hria
Wykonawca
zaproszony
po*a#+*, kt6re Zamarviaj4cy
w postppowaniu/ +ie-pelria.va+ua*6,r*ndz
okreSlilw zaproszeniu
do negocjacjiz dnia18,05.2012r.

8.

10.

Zakof czenicpost€polYania
w zalqcznrku
wyszczeg6lnionego
zaoferowali
dostawgsprzQtu
Przedstawiciele
WykoDawcy
zal4czrik
stanorvi4cej
w ofercieFV,/KS/0705/l/l2,
do ,,wzorLr
Lrmowy"po cenachzawartych
+
25.21.29
nr 1 do nidejszegoptotokolx.Z urvagina fakt,iz w pozyclach5 10, 19
rok 2012,
zaoferowal
terminyrykorraniaprzekaczaj4ce
oraz39 -y' I Wykonawca
z uwagi
Zamawiaj4cyzrezygnowalz ich zakupuw ramachprzyszlejumo*y JedDoczesnie
Srodk6w
o zabezpieczcnie
napotrzebySil ZbrojnychRP, STT.TWspSZpoczynistarania
potwierdzenia
ww (rodk6w
dlaww pozycjinarok 2013.WprzypadkLr
linansowych
+41
zawaftaw r,mach
zostanie
finansowych
umorvana pozycje6 10,19 25,2'7,29oftZ39
postQpowania.
oddziehego
i ustalonocenyjednostkowe
negocjacje
cenypEeprowadzono
W oparciuo zaproponoware
w ratnachprryszlq umowy-Doprecyzowanotakzerypy i numery
brutto sprzptu,obowi:Lzuj4ce
w zalaczniku
znalazlopoNlierdz€nie
przemaczonego
do zakupuPowyzsze
rysunk6wsprzQtu
protokolu
nr
2
do
nirliejszego
do,,wzonrumowy"bgd4qmzal4czikiem
Ustalonoostateczn4wartosdbrutto i pozostalewarunki umowy
Z uwagi na fakt, i2 wynegocjowanawattosdumowy przo$yzsznlakwot€, kt6q Zamawiaj4cy
zanierzalprzeznacq' rajej realizacjS,dofinansowani€w ramachposiad^nychSrodk6w
03 2012r
zadariaNr 9930/12z d]|.la2'7
pismaKoord]'natora
fmansowyihnastqrina podstawie
wskazanym
z
Wykonawcl
proponuje
umowg
powyzszym
zawrzed
komisja
W zwiqzkuz
ru 2
zalaozrtik
we,,wzorzeumo$y" stanowi4cyrn
w pkt 5. nawarunkachokreSlonych
do protok6luz negocjacjiz dnia05.06.2012r

Informacjeo zawarciuumorrT- _
umo*a zi,rala zawana- dni'r'bo... - .Ql. - QnlA/v
'
EADSPZL,,Warszawa-Okpcie"S.A.
Al. Krakowska 110/114,00-971WaNzawa
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