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PieczQaZamawi

w trybie negocjacji
Protok6lposttpowaniao udzieleniczam6rvienia

1,

Donez nnwiaj4cego
PelnanazwaZamawiajecego:
KRAKOW
JednostkaWojskowa,1228
ul. Montelupich3
30-901Krak6w
NIP:
REGON: 121390415
faks:
(12) 455-77-18
lelefon
e-mail.
rtlkutnozanowieniapubliczne@Nprilpl

676-243-19-02
(12)45s-75-53

Przedmiotzxm6wienia
ia:
Opisprzedmiotuzam6wien
Ramont fechnicznych6rodk6wmaterialowvchdo samolotuMiG-29
zl'
zostalanakwotq1.554.715,'14
zarn6wie a ustaLona
Warto(6sz^cunkowa
euro.
355.916,72
co slitnowir6r,nowartos0
napodsta*'ie:
dokonano
w dniu 17.05'2012r.
Ustaleniawartoscizam6$'ienra
wnioskuo zatwierdzenietrybn udzieleniazam6wienil
ustsie ia wadogcizan6wien;a:Mlrcin f'URl/I ANCZYK'
Osoba/ e9ery dokonui4ca

3.

Tryb postepowania
Postepowtnicpro\yadzonow trybie: negocjaciiziednym Wykonawc4zgodnie
z $ 19 ust. 1 pkt 3) rv zwivku z S 22 ust. 1 pkt 1) WylvcznvchMinistrs Obrony
Nlroaowej rv sprawiezasadi trybu ztrwieraniaum6w,kt6rych przedmiotem
jest
[zbrojcnie lub sprz€twojskorrT'strnowi4cychzalAcznikdo decyzji-Nr291-/MoN
-l4inistra
(Dz. Urz. MON z 2006r',Nr l4
Ob.ony Narodoweiz dnix 26.07.2006r.
poz. 119ze znn.t.

+ - niepatEebne skrellit

^." *-trl

oznaczerl( sDfaw

4.

261DEC/2012

ZPW

postepowania
oraz przeprowddzeniem
Wykaz os6bzrvi4zanychz przygotowaniem
posltpowania
Poslrooiez:ima$itj4cego:
1. Lrig i nazwiskokierownikaZamawia_jqcego:
pU(ErgeniuszORZIICIIOWSKI od dnia0 ] 06.20I2r
zgodniez $ 8 ust I ww. Wytycznychzloiti oswiadczcnie
KierownikZamawiajalogo,
ZPw-l l.
nazalaczonyndrLrkLr
kt6tenu kicrownikZana*iaj4cego
Zamawiajqcego,
2, ImiQi nazwiskopracorvnika
zanr6wicnia
o udzielcnie
dla siebieczynno(ciw postgpowadlL
poNierzylzastrzezone
pplk Andrzej WROTNIAK
postQpowania
o udzieleniezam6wienit
Czynnos6:przygolovaniei przeprorvadzenie
nalkor4/stniejszei
uyboru
oferty
postepowaniu
z
wyl4czenien
N przedmiotowym
umo$y
orazTawatcla
powierzylz slrzeione
kt6remukierownikZamawiajqcego
PracownikZamawiajacago,
zam6wimia.zgodnicz S 8 trst I
w post€powaniu
o udzielenie
dla siebiecz-ynno(ci
na zal4czonyndNku ZPW 1I
\rv W)lycznychzlozylolwiadczenic
decyz.jil-eafzqdze+i€-i
na podstawie
3. I(omisjazostalapowolanaw d iu 10.05.2012r.
r+el+wabE:
Rozkazu DziennegoDow6dcy JW 4228Krak6w Nr Z-90
(na Lez,zal |czt t a dpot i cdhi dok une nt)

CzlonkosieLornisji:
Przervodniczqcy - mjr MarcinFURMANCZYK
- Par JakubGAWRYSIAK
Sckctarz
- ]rljt Lzysztof KOPYTEK
Czlonek
- por PiotrPUDLIK
Czlorek
rrdzielilczlonkomkomisjiPelnomocnict$'a
KierownikZamarviajqcego
Jednoczesnie
prowadzenia
negocjacji
do
ekspc116w
lie.elizastalLpovoldni):
4, lmionai nazrviska
konrsji i €ks?e*zgodniez S E ust.I ww. Wylycznychztoz,vlioiwiadczenta
C7-lonkowie
na zal{czonymdruku ZPW-I L
Wykonawcazaproszonydo udzialuw legocjacjach
do:
zostalowyslanednia2E.05.2012r.
do negocjacjr
Zaproszenie
firna (nazrva) WojskowcZaklady LotniczeNr 2 S.A.
ul. Szubiiska 107, 85-915BYDGOSZCZ

adrcs

05.O62012r.gorlz,gao
w zaProszeniu:
Terrrlinnegocjacjiwskazany
'

nPp

Lb

\bcilti

nur., U.o,.,{a

ZPW

oznaczenlesDraw 26|DEC/2012
Negocjacje

W dniu / dr+iaeh*05,06.2012r.przeprowadzononegocjacjez \\rykonawcq \\'skazanymw pkt 5.

7.

InformAcjxo spelnienirrvxrunk6\vudzialurv postQpo\laniu
spelnia\varulkj udzialtr
do udzialuw negocjacjach
Wykonawca
zaproszony
\\, poslgpowadr

/ nj€+?€]l+i€rv€++ll1b+-llilzia1rrlllfes+€F€s?+it+*,

Id6re ZamawiaJqcv

do negocjacjizdnia28.05.2012r.
okeSlil w zaproszoniu

E. Zakof czeniepostppowanilr

bruttowykonaniarelnontuspzelu
cenyjednostkowc
Wykonawcyzaoferowali
Przedstawiciele
w kallolacjachjednostkowych
do ,,wzonrumowy"za\\'arte
w zal4czniku
wyszczeg6lnionego
ceDv
o zapfoponoware
W
oparo;u
z
n€gocjacji
nr
I
do
zal4cztrik
stanowi4oysh
Protokolu
Srodk6w
lechnicznych
brutto
remonlu
i
ustalono
cenyjednostkoure
przepro\\,adzono
negocjacje
przyszlci
Powyzsze
umo\{y
w
ramach
do samolotuMiG-29obowi4zujqce
materialowych
do ,,wzoruulnou}"' b9d'pvmzalaczrikiemnr 2
w zalapzniku
znalazlopotwicrdzenie
warunkiUmo$Ypodlegajqce
brulloi po?ostale
do protoliohz negocjacjiOstateczn4wafios6
z dnia05 06 20L2r.
zawieraprolok6lz negocjacji
nogoojacjorn
poinformolvali.
2eDie$vrazaJ4zgodf
przedstlwic;ele
Wykonawcy
negocjacji
Podczas
jakoScrouych
dla
uzgodnionych
dotycz4cymi
klauzul
umowyz zapisami
napoalpisanie
klarntl
is6rv
*w
e
zap
przed
i
modyfikacj
stawil
z WCNJiKi
postqpowanra
przedniiotowcgo
ptlszlej
urnowy'
umozliwiaiawlaiciw4tealizacig
orazr,r,arunk6rv
odbionL,kt6reich zdaDiem
zal4czniklrr 2
we ,,wzorzeumowy"stanowi4cym
Po*yzszczapisymalaz{ypohviordzenie
podpisaniarnoty byla
W zwj4zkuz powlzszym,rvarunkiem
do piotokoluz negociacj;pism.3m
M 445/20127 dnra
przoz
Zamawia-iqc)'
zadania
Koordynatora
akceptacja
iej zapis6w
wraz
ze
"wzorcn umo\$"'
z
negocjacji
protok6l
przeslal
lwsp
SZ
SzefowiSTL
06 04.20f2;
przedmiotowych
dokLrmentach
i z^pis6wzawartychw
c€lemakceptacj
krvotg.kt6ra
lvadoi6umowyPrzewyzszala
Ponadto
z uwagina fakt,iz wynegocjorvana
posiadanych
w
rafiach
dolinaDsowanie
najej realizacjQ,
zamierzalprzeznaczyd
ZaDrawiajecy
zadaniaNr 9930/12z dnia
pisfraKoordynatora
nasiqpina podstawie
Srodk6w
inansorv..rch
Nr'2305ll12ptzes+el
27 032012r.W dniu05 072012rSzcfSTLtwsp SZpismem
J:ikossii Kodyfikaoji
NormaliTacji'
CenlrLlm
stanowiskoWojskowego
Zama\vraj4cenu
pisrneD445/2(ll2
przeslany
jakoSciowych
i zaakceptowal
wymagari
(WCNJjK)doryczqce
/a$r'lec
umowl \\ /wiazku/ poulz'/)rrrkomicj'Propunrrjc
z drra06.002012r.,,t{,/or
w pkt 5, lla watu*aoh okcslonych$c ',wzorzeumos}
umo*'9z Wykonawc{wskazanym
z dnia05 06 2012r
zalaczniknr 2 do protokdluz negociaqji
stanowiqcym

9.

10.

Inne inlbrmacje
Wykonawca zlozyl pisemn4proSbpo odst@ienieod *yDrogu wnresieniazabezPieczenm
,tykon"niu u,no*y. Po rzasaahieniuprzezkomrsjP,prosbaWykonawcy uzyslGlaakceptacjP
kierorvnikaZamaiviajacegoW nvi4zku z powyzszym,zgodmez $ 47 ust 3 Wytycznych
Zamawiaiacv odstapil od obow4zku wniesienia zabezpl!!Z9llq!ry\9113!14 lll 9

Inlormacje o zawarciuu.olJ, e
.)
L m o $ i tr o s r i r lZaa \ r \ a n aO " ' r , , , . . , .-. ., . - /
"
'
Zakhdy LotniczeNr 2 S.A.
WoisLorve
ul. Szubiriska 108, 85-915Bydgoszcz.
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