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Protok6lpost€powaniao udzieleniezam6t'ieniaw trybie negocjacji
1.

DaneZlmawiaj4cego
PelnanazwaZamawiaj4cego:
JednostkaWojskorva4228I(RAI{OW
ul. Monlclupich3
30-90I Krak6rv
NIP:
REGON: 121390415
l.aks:
telctbn
(12) 455-17-18
mil.pl
e-mail:
wtlkutDozamowieniapubliczne@u,p

2-

676-213-19-02
(12),155-75-53

PIzedmiot z:lm6wieDia
Opis przedmioluzam6wieda:

Remont(migtowcaMi-14.
zl
ustalona
zostalanakNotg17,909.756,10
Warto(i szrcunkowazam6wienia
4.214.060,26
euro.
co stanowir6w[owadoii
Dapodstawiel
w dniu23,02.2012r.
warLodci
zan6wieniadokonaDo
Ustalenia
$nio\1" r' /rtwicnlTenietryhu ud/ieleria/am6$ieDia.
pptk Miroslrw MAJEWSKI.
wattoscizam6wieniar
Osoba/ esebf dokonuj4caUstalenia
J.

Tryb postppowania
prowadzono
w tr,vbie:negocjacjiz jednym Wykonawc4zgodni€z S 19
PostQpowanie
ust. I pkt 3) w zwiezkuz S 22 ust. 1 pkt 1) WytycznychMinistrr Obrony Narodowej
w sprawiezasadi trybu zawiemniaum6w' kt6rych przedmiotcmiest uzbrojcnielub
sprzetwojskowystanowi4cychzal4cznikdo decyzjiNr 291IMONMinistro Obron)
(Dz.Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.179ze z'ln.).
Narodorvejz dnia 26.07.2006r.

* - nieparzebne sLlellii
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ZPW.I

oznaczenie
sprawy36/DECD112
Wyk.lz osrib zwi4zanych z przygotowani€m posltpowania oraz przeprorvadzcnicm
postepowaniapo stronie ZamnwiajQcego:
1. hnje i nazwiskokierownika ZamawiajEo€so:

plk Eugeniusz
ORZECIIOWSKI
I{icrownikZamawiajqccgo,
zgodnicz S 8 ust I ww. W}tyczrychzlot-yloiwiadczcrie
na zal4czonynd l(uZPW-I1.
2. lmi€ i nuwjsko pracownika
Zafrawiajqcego,
kt6renrukierownikZamawiaj4cego
zam6Nienra:
powietzylzastrzezone
o udzielenie
dla siebieczynnojciw postgpowanru
pllk Andrzej $aROTNL{K
postQpowania
zam6wienia
przygotowanie
i prz-eprowadzenie
o LrdzLelenie
Cz.yrno6d:
najkorzystnleiszej
przedmioto\\yn
postppowaniu
wyboru
oferty
r\,
z wyl4czeniern
orazzawarcnuno$y,
powrerzylzastnezore
kt6remukierownikZanlawiajqcogo
PracownikZamawiaj4cego,
zgodnie
z $ 8 usL.1
postppowaniu
o
udzielenie
zam6wienia,
czyrnoici
w
dla siebie
I
.
druku
ZPWI
\fiv W)'tycznychzlozyl o{wiadczeniena zal4czoDym
napodstawie
docy4tlza+z$ze*+l
3. Komisjazostalapowolanaw dDiu18.06.2012r.
Dorv6dcyJW 4228Krak6w Nr Z-116
u€L./,,a]J}:
RozkAzuDzienDego
(role,! za14.4t a.lpo|| iedhi .loknent)

Czlonkowi€komisji:
Przewodniczqcy - pplk MircslawMAJEWSKI
- PanJaklLbCA$'RYSIAK
S,3keta|z
- mjr KzysztofKO?YTEK
Czlonek
( ,,lonc(
- mjr \4arcinfl R\4A\( lYl(
udzielilczlonkomkomisjipolnomocnictwa
.lednoczeinie
KierownikZamawiajecego
do prowadzen
ia negocjacji
4.

lmiona i nazwiska rzeczoznawca Ae2elizoltdlipovalani):

1) pplk SlawomirKWIECIEN
podstarva:RozkazDziennyDow(idcyJ.w 422EKrak6lv
Nr 2-159z dnia 17.08.2012r.
zgodniez $ 8 usL.1 ww Wltycznl'chzlozyli
Czlonkowiekomisjii zeczozDawcy
drukuZPW-l I
na zal4czonyDr
oju,iadczenia
zlozeniaoswiadczenia
z powodubrakut11ozliwosci
, o kt6rymlno\|a
Jednocze(nie
Dow6dcyJW 4228
Dziennym
powyzej,kTt.TomaszKRYSCIAKpowolanyRozkazem
przedmiotowvch
nogocjacjach
w
nie uczesl-ficzyl
Klak6wNr Z-r59 z dnia 17-08-2012r.
Wykonawcazrproszonydo udzi.rluw negociacirch
do:
do negocjacjizoslalowyslaledria 09.08.2012r.
Zapfoszenie
Wojskow€Zaklady LotniczeNr I S.A.
firDra(nazwa)
ul. Dubois119,93-465L6dt
adrcs
godz.9""
21.0E.2012r.
Tenni negociacjiwskazanyN zaprosz€niu:
+ - niep.trzcbhe sk eilia

(padpisosoby
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zPw-1

oznaczenie
sprawy36lDEClz\l2
NegociAcjc

21.08.2012r.przeprowadzononegocjacjez \Vykonawc4wskazalym w pkt 5
W dniu / dr+iael+*

7.

Informacja o spelnieniuwaruDk6wudzialury postepolvanir
do udzialuw negocjacjach
spolniawarunkrudzialtr
Wykonawca
zaproszony
*, postppolvturiu/ r+iespehie r+a+nn*6
esEpor+aniu*,kt6te ZamawtajQcy
do negocjacjiz dnia09.08.2012r.
okreSlilw zaprosT-eniu

8.

Zakof czeniepostgporvxnia
warunkiumowy
porozurnienie
i rlynegocjorvall'
W trakoienegocjacjistronyosiqgnply
wafioscibruttowykonaniaromontuorazpozostale
wieloletniej(2012-2013).Ostateczne
i z dnia.2108.2012r.
zawieraprotok6lz negocjacj
negocjacjom
waruDkiImowy podlegajrpe
przekracza
Srodki
na
2013r.
wartoii
brutto
umowy
Z uwagina fakt,iz wynegocjowana
j
przsz
j
rvarunkien
podp
isan
ia
bylo
zabeT'pteczenie
przervidziane
eal
izacjE,
ej
na el r
fi nansorve
w
2013r
najej realizacjQ
6rodk6wfinansowych
Koord-vnatora
dodatkowych
o zabezpieczeniu
W dnilL27.082012tpismem28936/12poinlonnowalZamawiaj4cego
Srodk6\\,
na rok 2013.
przezSzefaSTL IWsp
zawze6zaakceplowanq
W zwqzkuz powyzszymkomisjaproponuje
w
pkt
5, m warunkach
c4wskazanym
SZ unowq wieloletni4 (2012-2013) z Wykona
protokolu
z negociac-,..
zal4czniknr 2 do
umowy"staLrowi4cym
okreslo[ychwe ,,w7-otze

9.

Innc informacie
j ostdo wDiesien
n zabezpiecza^ia
zobo*'i4zany
umowyWykonawca
lrzed podpisaniem
nalezytego
rykonania umo$yw \vysokosciI 0%wartoscibt tto umowynalok 2012-

10. Informacjeo zawarciuumowywieloletni€j
Urnowazostalaza*,aftaw drrir2f.. - .QQ .
WojshowcZtrkhdy LotniczeNr 1 S.A.
L6dt
ul. Dubois119,93-465
1 1 . Zatwicrdzeniewyniku post€powania
o eodz.900
Pracekomisjizakonczylysiew dniu31.08.2012r.
Podpisyczlonk6wkomisii:
Przewodnicz4cy
Sekretarz
Czlouek

pplk MiroslawMAJEWSKI
PanJakubGAWRYSIAK
qir Marcin FURMANCZYK
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