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Protokr6lpostppowaniao udzieleniezam6wieniaw trybie przetargu
og6lm
Cze66
1.

DaneZamawiajqcego
P€lnanazwaZamawiajqcego:
JednostkaWojskowa4228KRAKOW
ul. Montelupich3
30-901Krak6w
676'243-19-02
NIP:
REGON: 121390415
(12)
faks:
455-75-53
(12) 455-71-18
tolefon
e-mail:
Mlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl

t

Przedmiotzam6wienia
Opisprzedmiotuzam6wienia:
Zakup technicznych Srodk6w materialowych do statk6w powietrznych
zl,
zostalanakwotQ40.6E7.988,61
zam6wienia
ustalona
Wartos6szacunkowa
euro.
9,479.518,33
co stanowir6wnowartosd
wniosku
napodstawie
dokonano!v diu 29.05.2012r.
wartoscizam6wienia
Ustalenia
o zatwierdzed€trybu udziel€ni|zam6wienia.
'ev+hy.
ivlarcin FUR\l-A,tCZI'X
osnha
dokonuiaca
uslaleniaranoici ./amowienia:

3.

Tryb post€powaDia
Post€powanieprowadzonow trybiet przetargu zgodniez S 19 ust. 1 pkt 1) w zwi4zku
z $ 20 WyfycznychMiDistra Obrony NarodoweirYsprawi€zasadi trybu zawierania
um6w,kt6rych przedmiotenjest uzbrolenielub sprzQtwoiskowystanowiQcvch
zal4cznikdo decyzjiNr 291MON Ministra ObronyNarodowejz dnia 26.012006t,
(Dz.Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.179zezm.).
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Wykaz os6b zwiAzanychz przygotowanien post€Powaniaoraz przeProlvadzeniem
posltFowaoia po stronie Zama$ iajAcego:
1. ImiQ i nazwiskokierownika Zamaw;ajqccgo:
plk Eugeniusz ORZECHOWSKI
Kierownik Zamawiajqcego, zgodnie z $ 8 ust. 1 ww Wltycznych z'lo4'l o(wiadczenie

&uku ZPW-I 1nazal4czon),m
2. Imi€ i nazwisko pracomil€ Zamawjaj4cego, kt6remu kietownik Zamarir'iajacego
powierzyl zashzezonedla siebiec4'nnodci w postgpowaniuo udzieleniezam6wiema:

pplkAndrzejWROTfIIAK
postQpowania
o udzieleniezam6rvienia
i przeprowadzenie
Czynno3d:pr:zygotowanie
dokonanie
wszelkich
obejmui€
posttporYaniu.
Upowaini€nie
rv przedmiotowym
tym
wyboru
przepisamiw
czynnosci$Ymnganychobowi4zujQcymi
najkozystnieiszej oferty, po uprzedniei akceptacji Kierownika Zamawiaj4cego,
za *yj4tkiem:
postQpowania
o udziel€nie
a) zahvierdzaniarvniosk6wo przeprowadzetri€
publiczn€go;
zam6wienia
b) zawieraniaum6w o rlTkontrniezam6wi€lipublicznych.
PracownikZamawiajecego,kt6remukierownik Zamawiajqcegopowierzyl z sllzeione
o udzieleuiezam6wienia,zgodnicz $ 8 ust l
dla siebieczynnosciw poslQpowaniu
na zal{czonymdruku ZPW-I l.
zloiryl
o6wiadczenie
ww. Wytycznych
decyzil'@
napodstarir'ie
w dniu 10.05.2012r.
3. Komisjazostalaporvolana
uelr*a!r*: Rozkazu DziennegoDow6dcy JW 4228Krak6w Nr Z-90 i Z-137 zdnit
17.07,2012r.iNr 2-167 z dnia 29.08.2012r.
(nalei zalqczltodpawiedni.lokanekt)
Czlonko$iekomisji:
- mjr Marcin FURMANCZYK
Pzewodnicz4cy
Sekretalz

Czlonek
Czlonek

- Ian JakubGAWRYSIAK
- mjr Krzysztof KOPYTEK
- por.PiotrPUDLIK
- nlr RobertNOWAKOWSKI

udzielilczlonkomkomisjipelnomocnictlva
KierownikZamawiaj4cego
Jednoczesnie
negocjacji.
do prowadzenia
* niepatrzebheskleslii

numerstrony&

oznaczenie
sprawy33/DECDIIZ
w trybic Przetargu
o udzieleniezam6wieniaprowadzonego
Protok6lpost9powania
c

Ogloszenie
o postQpowaniu
1, Ogloszenieo postepowaniuzostaloprzekazanedo ogloszeniaw:
Biuletynie Informacji PublicznejMinisterstwaObronyNarodowej(BIP MON):
i zostaloopublikowane
w BIP MON w dniu 15.06.2012r.
w dniu 15.06.2012r.
2. Ogloszenieo postppowaniuzostaloprzekazan€do ogloszeniaw:
na stronie
i zostaloopublikowane
European
DefenceAgency(EDA) w dniu15.06.2012r.
EDA po numeremreferencyjnympost€powaniaEDA-4066
i Warunkiprzelargz zostalyopublikowanena sfonie
3. Ogloszenieo postgpowaniLu
intemetowejZamawiaj4cegor!ItdI!!9gJ[p:!!dLD!
do dnia11.07.2012r.
od drria15.06.2012r.
- w miejscu:
w siedzibieZamawiaj4cego
o postQpowaniLr
zostalozamieszczone
4. Ogloszenie
Tablicaogloszef
do dd,a11.07,2012r.
od dnia15.06.2012r.
........
zostaloopublikowane:.
Dodatkowo
ogloszenie
o postgpowaniu
5.
6.

udzieloneWykonawcomw tmkci€ post€powania.
Informacjei wyjs,6nienia
Zama'Niajqcy
i
W trakci€postQpowania
pisnrernNr 556/2012z dnia 1l 01.2012r.mtodyfikowal Ee6aWarunktiwprzetargu
- pismemNr 72512012
i wezwaldo zlozeniaotbrt
iNr 72612012
z dni^ 10.08.2012r.
dodatkowych

w trakciepost€powania.
6a. Informacjei *TjasnieniaudzieloneZamawiaj4cemu
ie
w lrakciebadaniai ocenyolen Zama$iajacyna mocl $ l J usl.3 oral na podsrat!
ust.
2
W),tycznych:
32
$
Nr 774- 783z dnia
z dfia 10.08.2012r.,
pismami:Nr 7I7l2012- Nt'12412012
dokument6w
wezwa'ldo uzupelnienia
20 0t.20 l2r. i Nr 849/2012z dnia28.0E.20I2r.
skladaiacychsie na trei6 zlozonychofert i do wyiasnieniatrescizlozonychofert
7.

Mieiscei termin skladaniaofert:
pocztq
w godz.700-15:00lub przesla6
oferty nalezalosklada6w siedzibieZamawiaj4cego
naadresl
JcdnostLlrWojskowr 4228
Wydzial TechnikiLotnicz€jw Kutnie
ul, Bohater6wWalk nad Bzure, 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
(filia Kancelariitajnej JednostkiWojskowei4228SkladKutno).
ofe.tuplyn4lw dniu u.07.2012r.o godz.1ltrn.
Temin skladania

(podpis
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8.

Otwarcieofert
godz.1110
bezudzialuWykonawc6ww:
siew dniu 1?.07.2012r.
L Ohvarcieofertodbytro
JednostkaWojskowa4228
Wydzial Techniki Lottriczei rv Kutnie
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4, 99-300Kutno
2. Do upl)'wu terminu sktadaniaofert zlozono16 ofert, kt6rych zbiorczezestawieniestanowi
zalqczony
drukZPW-12.
3. Kwota brutto,jak4 Zamawiajqcyzamierzaprzeznaczy6na sfinansowaniezam6wien1a
zlotych.
wynosir50.046.226,00

9.

Informacjao speltrianiuwamnk6w udzialurr postQpowau
Wymaganewarunki udzia{xw postepowaniuspelnia15 Wykonawc6lv
Tnformacjao spelnianiuwarunk6wudzialuw postepowaniuzawaitajest na zalqczonyllr'
DrukuZPW-17.

10, Oferty nie przyjpt€
nieprzyjeto1 oferty.
Wpostepowaniu
Lista ofert nie Drzyietvchzawartaiest na zal4czonymdruku ZPW-1E

11. 0ferty de wybratre
W postepowaniuni€ wybrano9 ofeft.
drukuZPW-19.
Listaofefinie *ybmnychznwartajestna z.al4czonym
Wynik postQpowania
t. Kazdy czlonekkomisji pEetargowejdokonalindfvidualnej ocenyofert na zaleczonym
oceny
druku ZPW-20.Zastosowanokrlterium opisanewzorem.Na podstawiestueszczenia
I
wybrano
of€rtp:
na
za.l4czonlm
druku
ZPW-2
dokonanego
-numer of€rry I -w przedmiotachzam6wienia130,136,139,141,353,354,369.370,
408,
391,392,398'402,404--406,
372,319,380,384,38',7,
23,
00-952
Warszawa
(nazwa)
Sp.
z
o.o.,
ul.
Podwale
finna
CENREX
numer of€fy 4 w przedmiotach zam6wietri^ 421 i 424
firma (nazwa)- WojskoweZakladyLotniczeNr 1 S A., ul DuboisI 19,93-465l'6dt
241'242
zam6wieni^
50,66,72,73,71,93,98,164,
numeroferty6 -w przedmiotach
S
A.
(nazwa)
Wytw6mia SprzetuKomunikacyjnego,PZL-SWIDNIK"
firma
Al. Lotnik6wPolskich1,21-045Swidnik
numcr oferty 7 - w przedmiociczam6wienia2
S.A, A1.Krakowska110/114,
firma(nazwa) EADSPZL ,,Warszawa-Ok€cie"
00-971Warszawa
- Dumeroferty8 - w przedmiotach
zam6wieni^6,7,72,l7,2l,22,24,29,'79,81,82,
196,213,214,22',7,232,
185,186,rE',7,196,
85,95,110,113,115,116,120,134,135,
238,245, 296,381,397, 407, 418,423,434,44E,455, 458
fiIma (razwa)- FIN sp. z o.o.,ul. HANDLOWA2A, 36-100Kolbuszowa
-num€r oferry l0 -w przedmiotachzam6wienia59,64, 65,67, 69,70, 100,157,193,
t97, 198,202,207, 208,243,244,24'1
,249,250, 2s1,252, 433
firma(nazrva) PPHUNAVCOM SYSTEMSs.c.ul. Zwirki i Wigury49,21-040Swidnik
- numer oferty 12- v przedmiotachzam6wie\i^ 26, 104,259,268,269,289,290+293
,
4,
342,
3E5,
3E9,
367
37
|
37
3s2,355+351
363+
335+342,349,3s0,
298+302,305+333,
,
,
,
390,394,39s,396,4t6, 41'7,449
firma(nazwa)- wojskoweZak'ladyLotniczeNr 2 S.A, ul Szubifiska107,
85-9615Bydgoszcz

(podpisasobylspoE
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-num€r oferty13- w przedmiotach
zam6wienia
4, 5, 13,14,16,25,30,32,33,43,44,
r28,132,138,144,
146,l4'1,t5), 155,156,158,165,167,
5'7,'76,89,94,99,101,103,
168,180,182,188,194,206,2t2,2r'.7,218,221,230,233,234,239,251,258,260,
261'26'7,281,294,295,297,334,344+348,3s1,35E,359,360,361,362,3'73,37s,3'71,
3'78, 383,386,403,412,420,422,42s,426,427, 428,436, 454,4s'7
firma(nazwa) ANKOL Sp.z o.o.,39-331Chorzel6w244
wyboru:
Uzasadnicnie
Zamawiajecyw postepowaniuo udzieleniezam6wieniaprowadzonegow trybie przetargu,
na podstawiekryteri6w
zgodniez $ 35 ust. I W)tycznych wybral oferty najkorzystnieJsze
przehtg,
finn.
tj.
oferty
ww.
ocenyofert okeslonych w lvarunkach
2. W przetarguw nw. pEedmiotachzam6wieniazostalazlozonatylko jedna ofefia
odpowiadaj{catresci falunkdw przetargalj.:
-numer oferty 5 - na pEedmiot zam6wienia199i 431
120,
S.A.,ul. Hetmariska
Wltw6mia SprzetuKomunikacyjnego
,,PZL-Rzesz6w"
35-07ERzesz6w
-numer oferty 6 - w przedmiotachzam6wienia53,54,55, 74,78, 80,96,105,203,219,
220 1228
'S.A.
- WF$omiaSp'./ttuKomut'ikalj
ji rego..PZL-S
WtDNlK
firmalnazwa)
Al. Lotuik6wPolskich1, 21-045Swidnik
numer oferty 8 -w przedmiotachzam6wienia9,31,39, 40,71,83,84,106,Il4,129,
143,170, t'76, 200,201,204,211
firma (nazwa) IIN Sp.z o.o.,ul. Handlowa2A,36-100Kolbuszowa
- numer oferry9 - w pEedmiociezam6wienia240
finna (nazwa)- TIIORMEX Sp.z o.o.,ul. Koszykowa54,00-675Warszawa
numer oferty 10- w przedmiociezsm6wienia24E
firma lnazwaj- ttHu NAVCOM SYSTEMSs.c.ul. Zwirki i wigury 49,21-040Srvidnik
numer oferty 12- w przedmiotachzam6wienia1, 3, 160,162,l'73,174,I'75,11'7,191'
229,231
,288,4t0.4 t9, 461
firma (nazwa)- WojskoweZaklady LotniczeNr 2 S.A., ul. Szubiilska107,
85-9615Bydgoszcz
-numcr oferty 13- w przedmiotachzsm6wienia10,I 1, 15, 18,20,23,34+38,46,51,
149,153,154,161,163,181,195,225,
68,97,t08,t17,178,124,121,133,137,145,
236,246,253+256,210,278, 303,3'16, 393,409,413,414,415.430,437, 439,440.446,
456.460
firma (nazwa) ANKOL Sp.z o.o., 39-331Chorzel6''\244
Uzasadnienie:
W oparciuo $ 37 ust. 2 ww. Wltycmych w celu ustaleniapostanowiefDmowy
na ww. przedmioryzam6riried4 Zamawiaj4cyprzeprowadzinegocjacjez ww
Wykonawcamiw oparciu o treddzlozonychofert, na podstawieart. 72 Kodeksuclnviln€go
3. Zawiadomienieo wl,nilo postppowaniazostaloprzekazanena zasadachokeslonych
N czeicivlf WarunwwpEetdry w dnir29.08.2012r.
post€powaniazostaloprzekazanedo EuropeanDefenc€
4. Ogloszenieo rozstrzygnLEgiu
nastronieinlemeto\aej
2012r.i opublikowane
AgencytEDAt w dniu,-r.f.-..X4....
Zamawiaj4cego.
Zamktritciepost€powania
Zamawiaj4cyw oparciuo $ 42 ust. I pkt 1) ww. Wl4ycznychZamawiaj4cyzamyka
przedmiotowepostQpowanie
w przedmiotach zam6wieni^ 8, 19,27,28, 11, 42, 45,41, 4E
49, 52,56,5E,60,61, 62,63,75,86, 87,88,90,91,92,102,107,109,lll,112,119,l2l,122,
179,183,1E4,189,
123,125,126,l3l,140,142,148,150,152,159,166,169,171,172,178,
190,192,205,209,210,215,216,222,223,224,226,235,231
' 271:277'2794a6,304,343,
368, 388, 411, 429, 432, 435, 438, 441+445'441' 450=453' 459 i 462,poniewazni€ zloiono
zadnejofefty podlegaj4cejwybmniu.
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11. WykoDawcazaproszony do udzialu w negocjacjach
Zaproszenie
do udzialuw negocjacjach
zostalowyslanew dniu29.08.2012r.
do:
1. firma (nazwa)AI\{KOL Sp. z o.o.,39-331Chorzel6w 244
Tenninnegocjacjiwskazany
w zaproszeniu
tj.30.08.2012r.na gotlz.1200
2. firma(nazwa)FIN Sp.z o.o.,ul. Handlowa24, 36-100Kolbuszowa
Terminnegocjacjiwskzzanyw zaproszeniu
tj. 30,0E.2012r.
na godz.1100
3. firma (nazwa)PPHU NAVCOM SYSTEMS s.c.ul. Zwirki i Wigury 49,
2-t-040Swidnik
Terminnegocjacjiwskazany
w zaproszeniu
tj.31,0E.2012r.
na godz.1000
4. firma (nazwa)Wytw6rnia SprzgauKomunikacyjnego ,,PZL-Rzesz6w" S.A,
ul. Hetmahska120,35-078Rzesz6w
Terminnegocjacjiwsk^zanyw zaproszeniu
tj.31.08.2012r.na godz.800
5. firma(naz\ al Wytwdrnia Sprz€tuKomutrikacyjtrego,.PZL-SWIDNIK- S.A.
Al. Lotnik6w Polskich1,21-045Swidnik
Terminnegocjacjiwsk^zanyw zaproszeniu
tj. 31,08.2012r.
na godz.1100
(nazwa)
6. finna
TIIORMEX Sp.z o.o.,ul. Kosrykowa54. 00-675warszawa
TermiD
wskaTanj
w zaproszeniu
Ij. J l.08J0l2r. na godz.I l'"
negocjacji
7. firma (nazwa)Wojskow€ Zaklady Lotnicze Nr 2 S.A., ul, Szubiriska 107,
E5-915Bydgoszcz
na godz.1200
Terminnegoc.jacji
wskazany
w zaproszeniu
tj 31-08.2012r.

Podpisyczlonk6wkomisji:
Pracekomisjiakofczyly siQw dniu29.08.2012r.
o godz.900.

PrzewodD
icz4cy

mjr Marcin FTTRMANCZYK

Sekretarz

PanJakubGAWRYSIAK

Czlonkowie

mjr RobertNOWAKOWSKI
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Negocjacje

W dniu30.08.2012r.:
z:
1) przeprowadzono
negoojacje
FIN Sp.z o.o.,ul. Handlowa2A,36-100Kolbuszowa.
UmocowaniprzedstawicieleWykonawcyzaproponowaliuhzt rnaniecen bgd4cych
odzwierciedleriemcen zaoferowanychzlozonejoforcie.Po*yzsze ustaloniazawadezostaly
w ,,Wykazieprzedmiot6wzam6wieniapodlegaj4cychnegocjacjom"stanowi4cymzal4calik do
przedmiotowego
protokoluz negocjacji.Ptotok6lz negocjacjimajdujesipw dokumentacji
post9polvania.
W dniu31.08.2012r.:
2) przeprowadzono
negocjacje
z:
Wojskowe 22klady Lotnicz Nr 2 S.A., ul. Szubi6ska 107,85-9ls Bydsoszcz.

UmocowanipsedstawicreleWykonawcyzapropo[owaliutrzymaniecenpEedmiol6w
(z wyj4tkiemprz€dmiotuzam6wienia46l,dlakt6regocenamozezosta6obnizona)
zam6wienia
z uwagi na ich \,lysokiekoszty dostawyorazlcotki temin realizacji umo$y. PowyZszeustalenia
Protok6lznegocjacjiznajdujesigw dolumentacji
zawartezostalyw protokolez negocjacji.
przedmiotowego
postQpowania,
3) nawniosekWykonawcyti.:
THORMf,X Sp.z o.o.,ul. Koszykowa54,00-675warszawa
Wyhv6rnia Sprz€tu Komunikacyjnego ,,PZI-Rz€sz6rv" S.A. ul. Hetmaiska 120,
35-07ERzesz6w
Swidnik
PPHUNAVCOMSYSTEMSs.c.ul. Zwirki i Wigury4s.21-040
w].tw6rnia Sprzttu Komonikacyjnego.,PZLSwIDNIK" S.A.
Al. Lot k6w Polskich1, 21-045Swidnik
negocjacjeodbyly sie drog4korespondencyjn4Zamawiailqcy,w]trazllzgodQna dostawg
przedD'liot6wzam6wieniawg cenzawartychw ofercie.
W zwi4zkuz powyzszym,komis.japroponujezartzed umowy z Wykonawcamiz kt6rym
przyszlychum6w Dawarunl<ach
okredlonych
przeprowadzononegocjacjei ustalonopostanowieDia
we ,,wzorzeumowy" stanowi4cymizal4czniknr 4ado Warundw przetargu.
Oferty nie wybrane
nie wybrano1 oferty.
W postepowaniu
Lista ofort nie wybmnych zawarlajest na zal4czonymdrulu ZPW-I9.

postQpowania
Pouownerozstrzygniecie
przezZarnawjajacego
Z powodrrnarrrszenia
$ 35 ust.1,w zwiazkuz $ 38 ust. I pk12)Wytycznych
anulujetresd
w przedmiotachzam6wieni^50,66,12,73,77,78,E0i 98 Zamawiajqcy
przeslanego
rozstrzygniQcia
ww. post€powania
za pismemNr 857/2012z d a29.08.20l2r.L
wynil€j4ce z niego czynnoici powiazanez ww. przedmiotamizam6wieniai na mocy $ 35 ust. 9 ww.
kolejnoscipo
wyO,cznych
w prz€dmiotachzam6wienia50 i 9E*ybiera ofert9nastQpn4w
jej
ponownej oceny,tj.:
najkorzystniejszej,
bezprzeprowadzania
1) Ofertpte Nr l0 firmy PPHU NAVCOM SYSTEMS s.c.' uL Zwirki i Wigury 49,
21-040SWTDNIK:
w pEedmiociezam6wienia98 - z cen4bruttooferty 47.440,00zlotych;
2) OferlaNr 15finny MEGMAR Logistics&ConsultingSp.z o.o.ul. Sklodowskiei10,
99-300KUTNO:
- w pEedmiociezam6wienia
50- z cen4bruttoofefty 130
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Na przedmiotyzam6wieniE66,72,73,17zostalazlozonarylkojednaofertaodpowiadaj4ca
tre{ci Worunk'fl pzetoryu t. OfertaNr 8 firmy FIN Sp. z o.o., ul. Ilatrdlowa 2a,
36-100KOLBUSZOWA.
W oparciuo $ 37 ust. 2 ww. Wytcznych w celu ustaleniapostanowiei umo$y
na ww. przedmioryzam6wienia,Zamawiaj4cyprzeprowadzinegocjacjez rtw. Wykonawc4
w oparciuo tresdzloinnej oferty, na podstawieart 72 Kodeksucywilnego.
zostaloprzekazanena zasadachokeilonych
l. Zawiadomienieo wyniku postQpowania
N cze(ciyII Walunbv przetargu w dnir 03.09.2012r,
2. Ogloszenieo rozstrzygniEciupggtgpowaniazostaloprzekazanedo EuropeanDefence
i opuhlikowane
na stronieinternetowej
Agency(EDA) w dniu .Q.tr.,..N).,2012r.
t
Zamawiaj4cego.
/'/
18. Zamkniecieposttpowanir
Zamawiaj4cyw oparciu o $ 42 ust. I pk1l) ww W''tycznych Zamawiaj4cyzamyka
przedmiotowepostQpowatrie
rv przedmiotach zam6wienia 78i 80,poniewaznie zlozono
zadnejoferty podlegajqcejwybraniu.

19. Wykonawcazaproszonydo udzialurv negocjacjach
dol
zostalowyslanew dniu 03.09.2012r.
Zaproszenie
do udzialuw negocjacjach
firma(nazwa)FIN Sp.z o.o.,ul. Handlowa24,36-100KOLBUSZOWA.
nn gorlz.ll00
w zaproszeniu
tj. 05.09.2012r.
Terminnegocjacjiwskazany

20. Zatwierdzeniesyniku postQpowaDia
o gotlz.800
lrace komisjizakofcrylysipw 03.09.2012r
Podpisyczlonk6wkomisji:
Przewodnicz4cy
mjrMarcinFtlRMANCZYK
Sekretarz

PanJakubGA'iRYSIAK

Czlonkowie

mjr IczysztofKOPYTEK
por.PiotrPUDLIK

-09-05
2012
| - niepohebac skreili

wip

(data i podpis kiercj
la+olobt,

ADWfAT
Annaflhtnwtcz

numerstrony,(2

*x€
spm\ryJJllrtLlzut
331DEC/)0t2
omaczenre
JlUl!lJr lliA lrl!- i1l:l1M4 !A Ii rL
21. Negocjacje
It
9-0-300
l(utno
I
Nawniosekfirmy:
1) ANKOL Sp.z o.o.,39-331Chorzel6w244 negoclacle:
- zostalyprzelozonena dzieA04.n9.2012r.i
- odby+ysiedrog4korespondencyjn+
zam6wienia
Jednocze6nie
Wykonawca
w przedmiocie
pzedmiotel!
przedmiotyzam6wienia
bgd4ce
117i 225 odstqpilod negocjacji,
napozostale
negocjacji,Zamawiajqcywyrazil zgodQna ich dostawQwg cen zawartychw olercle.
negocjacje
odbylysiQdrog4
2) FIN Sp.z o.o.,ul. Handlowa2t, 36-100Kotbnszorvn
w przedmiocie
zam6wienia
77 odstqpilod
korespondencyjn4
Jednocze6nie
Wykonawca
negoc_jacji,
na pozostaleprzedmiotyzam6wieniab€d4ceprzedmiotemDegocjacji,Zamawiaj4cy
wyrazil zgodena ich dostawgwg cenzawartychw ofercie.
W zwiqzl:uz powyzszym,komisja proponujezawrze6umowy z Wykonawcamiz k6rymi
przeprowadzononegocjacjei ustalonopostanowieniaprzyszlychum6w na warulkach okeslonych
we ..wzorzeumo[ry" stanovr'iacvnizalaczniklrr 4a do,yarulik6w przetar .
22. PotrownerozstEygnieciepostepowania
W zwi4zkuz faktem uchyleniasip od podpisaniaumo$y finny:
- FIN Sp-z o.o.,ul. Hardlowa2a,36-100Kolbuszowa
na pEedmioty zam6wicnia77, E1,82,85,
106,143i 170;
ANKOL Sp.z o.o.,39-331Chorzel6w244 na pE€dmioty zam6wi€nia117i 225,
przedmiotowym
postppowaniu,Zamawiaj4cymajqcna uwadzeS 35 ust. 9 poinformowal
w
Wykonawc6w,
i]ena przedmioryzam6wienia81,82 i 85 zostalazlozonarylkojednaoferta
odpowiadajqcatreScil/a/unk6v, yzetargu tj. Ofefia Nr 6 firmy Wytw6rnia Sprz€fu
Kornunikacyjnego,,PZLSWIDNIK" S,A.,Al. Lotdkdrv Polskich1' 21-045S{idnik.
postanowieiumo\ly na ww. przedmlory
W oparcjuo $ 37 ust.2 ww. Wltycznychw celuustalenia
przeprowadzi
z
wrv.
Wykonawc4w oparciuo tre(6 zlozonej
zam6wienia,Zamawiajqcy
negocjacje
oferty, na podstawieart. 72 Kodeksucl,wilnego.
l. Zawiadomienieo wyniku postQpowania
zostaloprzekazanena zasadachokreslonych
N czQiciyll WarunkivrprzetdrguN dni|.t06.09.2012r.
DefenceAgency
postgpowania
zostaloprzekazane
do European
2. Ogloszenie
o rozstrzygni€cju
i opublikowane
na stronieintemstoweiZamawiai4Dego.
rEDA)w dniu.................2012r.
Wykotrawcazaproszonydo udzialuw negocjacjach
do:
zostalowyslanew dniu06.09.2012r.
Zaproszenie
do udzialuw negocjacjach
firma (nazwa)Wytw6rnia Sprzetu Komuikacyjnego ,JZL-SWIDNIK" S.A., Al. Lotnik6w
Polskich1, 21-045Swidnik.
w zaproszeniu
ti. 0?.092012r.na eodz.1100
Terminnesociaciiwskazanv
24. ZamknitciepostQpowania
Zamawiajqcyw oparciuo $ 42 ust. 1 pkt l) ww. W)tycznych Zamawiaj4cyzamykaprzedmiotowe
postgpowanie
w przedmiofnchzam6wienia77, 106,117,143i 225,poniewaznie zlozonozadnej
ofertv Dodlesaiaceiwvbraniu,
Zatwierdzeniewyniku postepowania
o godz.E00
Pracekomjsji zakoiczylysigw 06,09.2012r
Podpisyczlonk6wkomisji:
m.jrMarcin Ft RMANCZYK
Przewodnicz4cy
sekFtarz

Pan Jakub GAWRYSIAK

Czlonkowio

mjr KrzysztofKOPYTEK
por.PiotrPTDLIK

Pracekomisji oraz prctok6l postepowaniql.r z z zal4czonyrnido niego dnkami

kie€+r+ik-Zee$*ialqeege /
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(podr6 60 b) sAaEqd,atwtkrc |
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kierownika

^D\{w?F
At:rrloHhhwicz
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oznaczente
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Negociacje
Nawniosekwykonawcytj. Wytw6rni SprzqtuKomunikacyitrego,,Pzl-Rz€sz6w"s-Aodbylysig drog4korespondency1na
ul.Iletmaiska 120,35-078Rzesz6wnegocjacje
przedmiot6w
zam6wieniawg cen zawalqch w ofercie.
Zamawial4cy,wyraztl zgodQna dostawp
W zwiqzkuz powyzszym,komisja propomrjezawrze6umowqz Wykonawcaz kt6rym
negocjacjei ustalonopostanowieniaprzyszlejumo$'y
przeprowadzonokorespondencyjne
na warunkachokeslonych we ,,wzorzeumowy" stanowiqclmzal4czniknt 4a do Warunk6w

Oferrynie[Tbratre
W postQpowanju
nie$ybranoI oferty.
drukuZPW-19
Listaofertniewybraoychzawartajestnazal4ozonym
posttpowania
Ponow[erczstrzygni€cie
Lotnioze
unowy firmy WojskoweZak'lady
W zwi4zkuz faktemuchyleniasi€od podpisania
301,
302,307'
308,309,
znm6wienia
na Przedmioty
Nr 2 S.A.,ul. Szubiiska107,85-915Bydgoszcz
i327
315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326
310,311,312,313,314,
Zamawiaj4cymajqcna uwadze$ 35 ust. 9 Poinformowal
w przedmiotowympostQpowaniu
ze na przerlmiotyzam6wienia307,308,309,310,311,312'313'314'315'316,317'
Wykonawc6w,
31a319,320,321,322,323,324,325,326 i 327 zost^lazlozonatylko jednaofertaodpowiadajqca
1JesciWorunk'wprzeturgu tj. OfertaNr 13firmy ANKOL Sp. z o.o'' 39-331Chorzel6w'
postanowieiumo\ry
Chorzel6w244.W oparciuo $ 37 ust.2 ww. Wytycznychw celuustalenia
z ww. Wykonawc{woparciu
pzeprowadzinegocjacje
Zamawiaj4cy
naww. przedmiotyzam6wienia,
o tle66zlozonejofelly, na podstawieafi 72 Kodeksucywilnego
1. Zawiadomienieo w)niku postgpowaniazostaloprzekazanena zasadachoke6lonych
w czp{ci]/Il Warunkdwp5etarg \\ dnrn01.I9 2012r.
postepowaniazostaloprzekazanedo EuropeanDefenceAgency
2. ogloszenieo rozs"trrygBiQciu

zamawiaj4cego.
nasronieintemetowej
GbA) w dniuP,fl"tt,..201ir. i opublikowane

ZamkniQciepostQpowania
Zamawiaj4cyw oparciuo $ 42 ust. I pkt 1) ww. Wytyczrych Zanawiajqcy i amykaprz€dmlotowe
post€powaniew przedmiotxch zam6wienia301i 302,poniewarinie zloZonozadnejoferry
Wykonawcazaproszonydo udzialuw negocjacjach
do:
zostalowyslanew dniu07.09.2012r'
do udzialuwnegocjaciach
Zaproszenie
244.^"
Chorzel6w
Chorzel6w,
firma(nazwa)ANKOL Sp.z o.o.,39-331
na godz.11uu
ti. 10.09.2012r.
Temin nesociaciiwskazanvw zaproszeniu
ZatwierdzenienTniku post€powania
?racekomisjizakoiczylysig;07.09.2012ro godz'E'u
Podpisyczlonk6wkomisji:
njrMarcinFURMANCZYK
Przewodnicz4cy
Seketarz

PanJakubGAWRYSIAK

Czlonkowie

mjr Krzysztof KoPYTEK
por.PiorrPUDLIK
ia \\Tazz zalaczonvmido nieqo drukami

Pracekomisjioraz

furlonop.,"i ki".*oika zatra*ig.ffi
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Negocjacje
No wniosekWykonawcytj. finny ANKOL Sp,z o.o. 39-331Chorzel6w,chorzel6w244negocjacje
odbyly sip drogqkorcspondencyjn4Zamawiaj4cy,wyrazil zgodgna dostawQprzedmiotow
zam6wieniawg cen zawafych w ofercie.
W zwiazkuz powyzszym,komisjaproponu-jezawrzei umowez Wykonawc4z kt6rym
przeprowadzonokorespondencyjne
negocjacjei ustalonopostanowieniapr4yszlejumowy
na warunlGchoke(lonych we ,,wzorzeumo$y" stanowi4cymza,l4cznikrtr4a do llarunkdw
postQpowania
Ponownerozstrzygnipcie
W zwi4zkuz faktem uchyleniasig od podpisaniaumowy fumy Wojskowe Zaklady Lotnicze
Nr I s.A., rl. Duhois119,93-465t 'dinaptzedmioryzam6wi€nia
421 i 424w postapowaniu
podstawie
c),wilnego
orazW]'tycmych Minista
prowadzonymw trybie przetarguna
art. 70' Kodeksu
ObronyNarodowejw sprawiezasadi fybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojer e
lub sprzetwojskowy. stanowi4cychzal4cmik do decyzji Nr 291MON Ministra ObronyNarodowej
rowych,
z d\ia26.01.2006t.(Dz.Urz. MON z 2006r.Nr 14,poz.119zEzm.)na dostaw9fabrycznie
do statk6w
&odk6wmaterialowych
pochodz4cych
z produkcjiroku2011/2012technicznych
powietrznych- sprawa33/DEC/2012Zamawiajqcyna mocy S 35 ust. 9 wrr'r'.Vr'lycmych
po najkotzystniejszej,
w kolejnoSci
rv przedmiolachzam6wietria421i 424wybieraofedQnastQpna
pono*nejjej ocen1.tj..
bezppeprowad,/ania
1) OfeftQNr E firmy FIN Sp.z o.o.,ul. Handlowa24,36-100Kolbuszowa
- w pzedmiociezam6wienia
421- z cenqbruttooferry260.211'42
zlotych;
2) OfenQNr 13 firmy ANKOL Sp, z o.o.,39-331Chorzel6w 244
424- z cen{bruftooferty21.525,00zlotych.
w przedmiocie
zam6wienia
I . Zawiadomienieo w),Dikupostepowaniazostaloprzekazanena zasadachokreslonych
\\ cze!'ciyll Warunkdv,przetctrguN driLt 12.09.2012r.
o rozshzlg[iQciu postQpowania
zostaloprzekazanedo Euopean DefenceAgency
2. Og.loszenie
(EDA) w dniul?.f.,.h11...2012r.
Zamawiaj{cego.
i opublikowane
na shonieinternetowej
Inne informacje
wykonaniaum6w
zab€zpieczefi
s4downiesienia
Przedpodpisaniem
um6wWykonawcyzobowi4zani

w wysokosciI % wartoscibruttoumo$y.
Informacia o zawarciu umo$ry:

',
l) L molra zo.rala zaw nrrni oriu4.tl..-Q9..-19'!&r,
wytw6rnia Sprz€tuKomunikacyjn€go,,PZL-SWnlUf" s.L., ar, r,ottrik6wPolskich1,
21-045Swidnik
2) Umowazostalazawataw dttu4h..-99..-4P.tr*z:
S.A.' ul. Hetmafska 120,
Wytw6rnia SprzetuKomunikacyjn€go,,PZL-Rzesz6w"
35-078Rzesz6w
3) umowa zostatazoworttw dni'r4&...Q-9..4L).\212:
EADSPZL,,Warszawa-Ok9cie"S,A.,Al. Krakowska 110/11'00-971Warszawa
4) Unrowazosdlazaw*t"* a"i" 4Q..-Q9..-4Q..'!2",
FIN Sp-z o.o,,ul. Handlows2a,36-100Kolbuszowr
5) Umowazostalazawataw dfiit /1P...-Q9-*Ql?tn:
THORMEX Sp.z o.o.,ul. Koszykorva54,00-675Warszawa
6) Umowazostalazawartaw dniru:!&..-!H..-RQ/&lz'.
PPHU,,NAVCOMSYSTEMS"s.c..ut.Zwirki i Wigury49,2l-040Swidnik
7) Umowazostalazawafiaw dDfi l&..-p,9 .&ple.Yz:
WoiskorveZakladv Lolnicre I\ r 2 S.A.ul. Szubi6skr107.85-9| 5 Bvdsoszcz
8.1 Umowazostalazar ana* aniu4&,.-?9..4Q.!!?,vz:
ul. Sldodowskiej10' 99-300Kutno
tvlu;(ttvtAl{
t ogrstrcsd.
& uonsurung
ConsultingDp.
Sp.z o.o.,ur,
MEGMAR Logistics
z:
zostala
zawmaw
dnia'!.?...-.Q9..4Q&.
9) Umowa
Warszawa
CENREX" Sp.z o.o.,ul, Podwale23,00-952

(podpisosoby
num€rstrony/.4

oznaczenrc
S3IDECDO12
10)Urnowa
zostala
zawartawdnru4&...--O-9..-.&QlP/z:
ANKOL Sp. z o.o,, 39-331 Chorz,el6w 244

11) Umowa zosta.lazawu'ta w dnin.4.?....-Q3..-RQ|H z:
ANKOL Sp.z o.o,,39-331Cholzeldw24,1
l?) Umowa/osrala?anartaudniul.4..-89...?Q.8+
z:
FIN Sp.z o.o.,ul. llandlowa 2a,36-100Kolbuszowa
Zatwi€rdzeniewyniku postepowania
Pracekomisjizakohczylysigw 12,09.2012r
o gotlz.800
Podpisyczlonk6wkomisji:
Przewodniczqcy
InjTMaTinFURMANCZYK

PanJakubCAWRYSIAK
mjr KrzysztofKOPYTEK
por.PiohPUDLIK
Pracekomisjiorazprotokdlpost€pow

z zalqczonyrni
do niegodrukami
kierownika zarnawiaj4ce

' - hiepotzebke sLreilit
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rr,tsmer
stony1!.&
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