oznaczenie
sprawy32|DECD012

IV0i7l(A
[ / t ; 3 1 : ; 1 ; i , , I. , r 1 .
9tsJ4€li,tll"i"i,."..-,-,"

Protok6lpost€powaniao udzieleniezam6wieniaw trybie pn etargu
CzgS6
og6lna
1.

DaneZamarviaj4cego
PelnanazwaZamawiajqcego:
JednostkaWojskowa4228KRAKOW
Adres:
ul. Monrslupich3
30-901Klal6w
REGON: 121390415
NIP:
676-243-19-02
(12) 455-17-1a
telefon
(12)455-75-53
faks:
e-nail:
wtlkutnoz,amowieniapubliczne@wp.milpl

2 . Przedmiotzam6lyienia
Opisprzedmiotu
zam6wienia:
dostawa zestarv6wdo usprawniania przegub6w osiorvych,pionowych i poziomych
piast wirnika no(nego typu 24-1930-000
Wados6szacunkowa
zam6wienia
zl.
ustalona
astala nakwote69.512.19
co stanowir6wnowartosi16.195.00
euro
Ustalenia
lvartoScizam6wienia
dokonano
w dniu29.05.2012r.
napodstawre
wniosku
o zatwierdzcnictrybu udzieleniazamdwictria.
*anoscizamowrenia:
Osobde,eby.dokonujEca
ustalenia
MarcinFL R\4{\CZt K

3.

Tryb postepowania
prowadzono
Postgpowanie
w 1rybie:prz€targuzgodniez S 19 ust, 1 pkt 1)rv zwilzku
z S 20 WytycznychMitris(ra Ol'rory N odowejw sprtwi€ zasadi hybu zarvi€m a
um6w,kt6rych przedmiotemjcst uzbroj€ni€lub sptz€twojskowystanorvi4cych
zal4cznikdo decyzjiNr 291,MONMinistra Obrony Narodo$,€jz dni^ 26,07,2406r.
(Dz.Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.179ze zrn-)-

+ nPpatrahne tkreili

otok6l)

nuler stony :4.

oznaczeniespmv'/y32IDEC/2012

4.

oraz przcplowadzeniem
Wykaz os6bzwi4zanychz przygotowaniempost€powania
po stronieZamawiajAccgo:
postQporvania
1. Imip inazwiskokieromika Zamawiajqcego:
plk EugeniuszORZECHOWSKI
zgodniez $ 8 ust 1 lwY wytycznychziozyl o(wiadczenie
Kie.o$.nikZ;Lmawiai4cego,
dnrkuZPW'I L
nazalqczoDyrn
kt6remukierownikZanawiajapego
pracownika
Zamawiaj4cego,
2. Imig i nazrvisko
o udzielcflezam6wienia:
powierzylzastrzezone
dla siebieczynnoiciwpostQpowaniu
pplk Andrzej WROTNI [<
o udzielenie2aD6wienia
przygotow:rniei pEeprowadzeniepost€powania
CzynnoSa:
Upowaini€nicobejmuiedokontrniewszelkich
rv przedmioto$ymposteporvrniu.
wymag,mychohowi{zujAcyniprzepisami,rv ty wyboru
czynDo6ci
oferty' po nprzednieiakc€ptacjiKierownika Zamanirj4cego!
najkorzystniejszej
za rrTj4tkien:
postepowaDia
o udzielenie
a) zatwierdzaniawniosk6wo prz€prowadzenie
zam6rvieniapublicznego;
publicznych.
b) zawieraniaum6rvo $Tlonanie zam6\Yi€ri
PlacownikZanawiajqcego,kt6rcmukierownik Zamawiaj4cegopowier-tylzdstrLEi'one
zgodniez $ 8 ust I
zarn6wienia,
o udzielenie
dla siebiec4,nno<ciw post9powaniu
ww. Wytcznych z.lozyloiwiadczeniena zalilczorl)'mdruku ZPW-I I .
lz#ad"Fadl
decyT-ji
naPodstawie
3. Komisjazoslalapowolanaw dniu1E.05.2012r.
2-96
Krak6w
Nr
r+shr*ely$:Rozkazu DzicnnegoDorv6tlcyJW 4228
(nak'

rdlaczra odp.Nie.lhi daktntent)

CrlonkowieLomisji:
Przewodniczqcy - mjr Marcin FURMANCZYK
Sekrelarz
Czlon€k

- PaDJakubGAWRYSIAK

Czlonek

- por.PiotrPUDLIK

- mjr RobertNoWAKOWSKI

udzielilczlonkomkomisjipelnonocnictwa
Kiel ownikZanawiajqcego
Jealnoczesnie
negocjacji
do prowadzenia
* - hiepotzebne sLreilia

""-",

U-r' &

oznaczeniesprawy32IDEC12012
prowadzoDego
w tlJbreprzctargu
zam6wienia
Protok6tpostepowania
o udzielenie
o post€powatriu
Oglosz€nie
l.

do ogloszenia
w:
o postQpowaniu
zostaloprzekazane
Ogloszenie
Ohony Narodowej(BIP MON):
BinlerynieInfonnacjiPublicz-nei
Ministerstwa
i zostaloopublikowane
w BIP MON w dniu 15.06.2012r.
\v dniu 15.06.2012r.

na stronle
i Wffunkiprzela/&tzoslalyopublikowane
2. Ogloszenie
o post€powanin
intsmetowejZamawiaj4cegor!IUdJ.I!Iqg.I[,]t!!D!
do dniaO2.tl7.20l2r.
od dnia15.06-2012rw siedzibieZamawiajipego w mieJscu:
zostalozamieszczone
3. OgloszeDie
o postQpowaniu
Tablicaogloszef
do .Iria02.07.2012r,
od dnia15.06.2012r.
zostaloopublikowane:
o postgpowaniu
4. Dodatkowoogloszonie

6.
dotycz4cych War unk5\, p / zetargu;
6a, Informacjei wyjainienia udzieloneZtmarviai4cemuw trakciepostQpowania.
namocy$ 13ust 3 orazna podstawie
W takcie badaniai ocenyoferl Zamawia-jQcy
l2
$ 32 ust.2 w)'tycznychpismemNr 516/20 z dnla04.072012r wezwalwykonawca
do wyjasnienjatrefti zlozonejofefty
1.

Miejscci termin skladaniaoferr:
poczta
lub przosla6
w godz 700- 1500
ofeity natezalosklada6w siedzibieZamawiaj{cego
Daadtes:
JednostkaWojskorva,f22E
Wydzial TechtrikiLotniczejrv Kutnie
ul. Bohater6rvWalk nad BzurA,99-300Krtno
budyneknr 3, pok6j nr 123
{filia KancelariilajnejJednoslkiWojskonej4228SldadKulno).
t d"iu 02.07.2012ro god,' ll'"
upbmEl
re|minskladaniaoled
Otwarcieolert
godz ll30bezudzialuWykonawc6ww:
1. Ohvarcieofeft odbylosie w dniu02.07.2012r.
JednostkaWojskowa422t
Wydzial Techdki Lotniczejw Kutnie
ul. Bohat€r6wWalk nad Bzure, 99-300Kutno
shnowl
ofed ztozono2 ofefty,kt6rychzbiorczozestawierie
2. Do uptywutelminuskladania
zal4czony
drukZPW-12
ie caloict
pEezDaczyd
na sfinallsowan
zarnierza
3. Kwotabrutto,jat4 Zamawiaj4cy
zI.
wyuosi85.500'00
zaDr6wienia

9.

Informacjao spelnianiuwarunk6w udzialuw postepowaniu
Wymaganewarunki udziafuw PostqpowaniuspeftLia2 Wykonawc6lInfonnacjao spehianiu warunk6wudzialuw post9powaliuzawartajost na zalqczonym
DrukuZPW 17.

4o

@1";;p;;"*byv

sprawy32lDECl2ql2
oznaczenie
ll.

ofert nie przyiete
W postgpowaiu nie pzyj€to 0 ofefi
f,istaefertrrieprz!
Oferf nie rvybrane
nie wybrano0 of_ert
W poslgpowanir
' isteefe" ttierr) b
Wynik postfpowania
dokonalindywidualnej
ocenyolbrtna zalEczonyln
L Kazdyczlonekkomisjiprzetargowej
oceny
kryteriumopisanowzoremNa podstawiesteszczenia
drukuZPW-20 Zastosowano
na
zal4czonym
druku
ZPW-21
wybrano
ofer1g:
dokonanego
- 1w przedmiocie
1=3.
zam6wienia
numer oferty
firma(nazwa)
WojskoweZaklady LotniczeNr 1 S.A.
- ul. Dubois119,93-465l-6di
adres
Uzasadnienie
$Tboru:
Zgodniez S 35 ust.I ww Wytycznychofertaww. firmy w ww pzedmiotachzam6\ienia
jestofertqna_jkorzystniej
szto
na zasadach
okteSlonych
zostaloprzekazane
2. Zawiadomienie
o wynikupostepowania
pzetaryuw
dltlu10.01.2012r.
w czp!;crYl\Warun6n

11. ZamkniQciepostgpowania
15.

'Wykonawca
zaproszonydo udzialuw negociacjach

16. Informacjeo zaNartychumowach:
umowa zoslalazawafia * d"i"4 &..-.Q-1.-2.4.Qot
Woisko\veZaklrdy LotniczeNr 1 S.tr.
ul. Dubois119,93-465L6di
17. ZatNierdzenie$Tniku post9powanla
o gotlz.900
Pracekomisjizakoriczylysiew dniu10.07.2012r.
isji
)dpi,\l czlontu\t ko t11
Przewodniczecy

lnjtMarcinFURMAIiCZYK

Sekretaz

PanJakubGAWRYSIAK

Czlonek

por.PiotrPUDLIK

rvrazz
o udzieleriezam6wienia
Pracekorrisji orazprotokolpostipowania
do niego drukami zatrvierdzila /ki€Ie**+ik-za1+a+'rajeeeg€/jlgba

,flilrrb

