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Protok6lpostepowaniao udzieleniezam6wietriaw trybie przetargu
CzgS6
og6lna
l.

DalreZamawiajacego
PelnanazwaZamawiajqcego:
JednostkaWojskowa4228KRAKOW
Adres:
ul. Montelupich 3
30-901Krak6w
REGON: 121390415
NIp:
676-243-19-02
telefoD
(12) 455-77-lE
faks:
(t2) 455-75-53
e-mail:
\\tlkLltno.zamowieniapublicare@wp.friJ.pl

2.

Przedmiotzam6ryienia
Opisprzedmiotu
zam6wienia:
zakup ogumienia lotniczego do sJatk6w powietrznych
Waftoidszacunkowa
zam6wienia
ustalona
zostalanakwotQ411.565,04
zl,
co stanowir6wnowarlo66
98.401,68
curo.
Ustaleniawarloscizm6wienia dokonano
w dniu27.04.2012r.
napodstawie
wniosku
o zatwierdz€nietrybu udzieleniazam6rviema.
Osoba/ esoby* dokonujqcaustaleniawartodcizam6wienia:piotr PUDLIK
Tryb postQpowania
Po-stQ-porvanie
prowadzonow trybie: przetargu zgodniez $ 19 ust 1 pkt l) w zNiqzku
z $ 20 Wytycznych Ministra Obrony Naroalowejrv sprawie zasaali trybu zarvieiania
um6w,kt6rych przedmiotemiest uzbrojenielub sDrzQtwojsko$y stanowi4cych
zalacznikdo decyzjiNr 29IIMON Ministra Obrony Narodorvejz atni^ 26.d7-200tu.
@2.Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.1?9ze zm.).
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oznaczeniesprawy25/DEC/2012
Wykaz os6bzwiazonychz przygotowanicmpostQpowonia
oraz przcprordtdzcnicm
postQpowania
po stronieZamawiajAcego:
1- Imig i nazwiskokierownikaZamawiaj4cego:
plk EugeniuszORZECEOWSKI
Kierowrik Zamawiaj4cego,
zgodniez $ 8 ust I ww W),lyc7lrych
7.lory.l
oswiadczenie
na zal4czonym
drukuZPW-I1.
2. Imig i nazwiskopracownika
Zamawiajacego,
kt6remukierownikZamawiaj4cego
powierzylzastrzezone
dla siebieczynnosci
w postppowaniu
o lLdzielenie
zam6wienial
pplk Andrzej WROTNIAK
posleporvania
Cz)trnosd:
i prz€pro$ad/enie
zam6wi€niN
o ud/ielenie
Drzygotowanie
w przedmiotowym postQpowaniu.Upowainienie ob€jmuje dokonanie wszelkich
czynnoscirrTmagalychobowiazuj4cymipEepisami,w tym ryboru
najkonystniejszejoferty,po upzedniej akceptacjiKierownika Zrmawiaj4cego,
za $yj4tkiem:
a) zatwierdzaniawniosk6wo przeprowadzenie
post€powaDia
o udzielenie
zam6wieniapublicznego;
b) zaryieraniaum6w o \ykonanie zam6wi€ripublicznych.
PracownikZamawiaj4cego,kt6remukierownik Zamawiaj4cegopowierzyl mslrzezorrc
dla siebiecztnno6ciw postppowaniu
o udzielenie
zam6wienio,
zgodniez g 8 ust.1
ww WltycznychzlozyloSwiadczenie
na zalqczonym
drukuZPW-I1.
3. Komisjazostalapowolanaw dniu25.04,2012r.
napodstawiedecyzjllz#z&ze"le-'
u€A$lary4:Rozkazu Dzieltrego Dow6dcy JW 422EKrak6w Nr Z-81 oraz Rozkaz€m
DziennymNr Z-137zd a 17,07.2012
(nalety zdLtczyt odpatiedhi dakunent)

Czlonkowiekomisji:
Przewodniczqcy - por.Pioh PUDLIK
- PanJakubGAWRYSIAK
Sekretarz
- mjr Marcin FURMANCZYK
Czlonek
- mjr ItuzysztofKOPYTEK
Cztonek
- kpt. JacekGAJEWSKI
Czlonek
J€dnoczesnie
KierownikZamawiaj4cego
udzielilczlonkofrkomisjipelnonocnictwa
do prowadzenia
negocjacji.
a - ntepotzebie sl.reilit

oznaoze e spBwy 25IDEC/2012
Protok6lpostppowatria
o udzielenie
zam6wietria
prowadzonego
w lrybieprzetargu
Ogloszenie
o posttpowadu
1. Ogloszoni€o postepowaniuzostaloprzEkazaD€
do ogtoszeniaw:
Biuletnie InformacjiPublicznejMinisterstwa
ObrotryNarodowej(BIPMON):
w dniu31.05.2012r.
i zostaloopublikowane
w BIP MON w dniu31.05.2012r.
2. Ogloszenieo postgpowaniui Warunkiprzetorg zostalyopublikowale na stronie
intenretowejZamawiaj4cego:!Il&!lb!9gcl!!4!tp!
od dnia 31.052012r.do dfia 16.07,2012r,
- w miejscu:
3. Ogloszenie
o postgpowanilL
zostalozamieszczone
w siedzibieZamawiaj4cego
Tablicaogloszeri
od dnia31.05.2012r.
do dnta16.07.2012r.
4. Dodatkowoogloszeni€
o postgpowaniu
zostaloopublikowane:...
1. Modyfikacja I ogloszenia
o postQpowaniu
zostalaprzekazana
do ogloszenia
w:
BiuletydeInformacjiPublicznejMinisterstwa
ObronyNarodowej(BlP MON):
w dniu20,06.2012r.
i zostalaopublikowana
w BIP MON w dniu20.06.2012r.
2. Modyfikacja ogloszelia o postepowaniuzostalaopublikowanana shonieintemetowej
Zamawiaj4cego:
*ar"rv.3rblog.wp.mil.pl
od dnia20.06.2012r.
do dnia16.07.2012r,
3. Modldkacjaogloszenia
o post€powaniu
zostalazamieszczoDa
w si€dzibieZamawiajAcego
-w miejscul
Tablicaogloszcfod dnia20.06.2012r.
do dnia16.01.2012r.
4. Modylikacia 2 ogloszeniao postgpowaniuzostalaprzekazanado ogloszeniaw:
Biulefnie lnfonnacjiPublicznejMinisterch{a
ObronyNarodowej(BIPMON):
w dniu 10.07.2012r.
i zostalaopublikowana
w BIP MON w dniu 10.07.2012r.
5. Mod]4ikacja ogloszeniao post9powaniuzostalaopublikowanana stronieintemetowe_j
Zamawiaj4cego:rvw.w.3rblos.wp.mil.pl
od dnia10.07.2012r.
do d a 16.07,2012r.
6. Modyfikacjaogloszenia
o post9powaniu
zostalazamieszczona
w siedzibieZamawjajqcego
w mreJscLr:
Tflblicaogloszcfod dnia10.07.2012r.
do dnia16.07.2012r.
Informacj€i $yjasnieniaudzieloleWykonawcomw trakcieposf€powania.
W trakci€ postgpowaniaZamawiaj4cypismamiNr 46812072z dnia 20.06.2012r.
i Nt 54'7
/2012z dni^ 10.072012r.l
- na zasadachokreslonychw rozdzialeVII ppkt 5 Warunkdvpuetaryu udzielil wyjasrien
dotycz4cych Warutxhju,ptzetnrgu;
z5odnrez rczdzialefi XyIl pkt I dokoDalzmjanyWdnmk'w
Informacjei $Tje,Snienia
udzieloneZamawiajqcemu
w trakcie postgpowania.
W trakcie badada i ocenyofefl ZamawiajAcyna mocy $ 13ust. 3 orazna podstawie
$ 32 ust.2 W)'tycznychpismani Nr: 635/2012; 63612012:.637/2012 i 638/2012z dfia
30-07.2012r.
wezwalWykonawc6wdo uzupelnienia
dokument6w
skladaj4cych
si€natrcSi
zlozonejofefy orazwyjasnieniatueici zlozonejoferty.
: nieponebneskteili

ozraczeriesprawy25IDEC/2012
7.

Miejscei termitr skladaniaofert:
Olertynalezalosklada6w siedzibieZamawiaj4cego
w godz.700- 1500
lub p.zesla6poczt4
na adres:
Jednosfka Wojskowa4228
Wydzial TechnikiLotnicz€jw Kufni€
ul, Bohater6wWalk nad Bzurq,99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
(tilia Ksncelariilajtrej Jednoslki\ oiskorvej42ZESklad Kuttro.).
fermin'kladania
ofenuptynAl
rl dniult.0?.2012r.
o godz.t200.

8.

Ohvarcie ofeft
1. Otwarcieofertodbylosigw dniu 16,07.2012r.
godz 1230
bezvlzialu Wykonawc6w
w:
Jednostka Wojskorya 4228
WydzinlTccboikiLorniczeirl Kutnis
ul. Bohater6wWalk nad Bzurq, 99-300Kutno
2. Do uplluu terminu skladaniaofert zlozono6 ofert, k6rych zbiorczezestawieniestanowr
z l?Lczor.y
dr kZPW-I2.
3. Kwota brutto,jak4 Zarnawiaj4cyzanierza przeznaczyina sfinansowaaiecalosci
zam6wienia
wynosi506.225,00
zL

9.

InforDacja o spelnianiuwaruDk6rvudzialuw postgpowaniu
W;,rnaganewarunki udziahl w postgpowaduspelnia6 Wykonawc6w.
lnformacjao spelnianiu
warunl6wudzialuw postgpowaniu
zawaftajestna zal4czonym
Druk-uZPW-17.

11.

Of€rty ni€ plzyj€te
W postgpowaniunie przyj€to 0 ofefi
Zb\\, 18,

@rul€r
Ofefiy

ni€ llTlrrane

W postgpowaniunie wybrano1 ofefty.
- OferryNr 1
Lista olbrt nie wybranychzawaftajestna zal4czonymdruku ZpW- 19
Wynik postepowania
I

Kazdy czlonekkomisji przetargowejdokonalind)'wjdualn€jocenyofed na zal{czo ym
druku ZPW-20.Zastosowanokryteriufr opisanewzorem.Na podstawiesfeszczeniaoceny
dokonanegona zalaczonjrmdmku ZPW-21wybranoofertp:
- 2 w przedniociezam6wienia
numer olerty
1,2,3,7.
- FIN Sp. z o.o.
finna (nazwa)
- ul. Ilandlowa 2a,36-100Kolbuszowa
adres
-5wprzedmiociezam6wienia4-6,8.
numerofefty
firma (nazwa)
ANKOL Sp.z o.o.
- 3s-331CHORZELO$ 244
adres
Uzasadnienie
wyboru:
Zgodniez $ 35 ust. I ww. W),tycznychofefta ww. firmy w ww. przedmiotachzam6wienia
s4 ofedami mjkorzystniejszymi.
Zawiadomienieo wyniku post€powaniazostaloprzekazanena zasadachokeslolych
N czgiciVll ,yarunkdrtprzetargu N drin 20.08-2012r.
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oznaczcnicspnwy 251DEC12012

Informacj€ o zrwurciu ulnonT

Umo\va
zosrala
- . ?.g:l.k...,
zawarra
* dniu. 9!... - .9-€-..
FIN Sp.z o.o.ul. Lotnik6w Potskich,t, 08-521Dtblin
ul. Hrndlowa 2a,36-100Kolbuszorva
Umolvazostalazawartaw dniu *!. . . - .
ANKOL Sp.z o.o.
39-331CHORZELOW 244
Podpisyczlonk6wkomisji:
PrzeNodnicz4cy:
Sekretaz:
Czlonkowie:

por. Piot PUDLIK
PaniDorotaSZYDLOWSKA
mjr MarcinFURMANCZYK
rnjr Krzysztof KOPYTEK
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