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Protok(ilpost€powaniao udzieleniezam6wieniaw trybic przetargu
Czestog6lra
1.

Dane Zamawiajqcego
PelDaDazwaZamawiaj4cego:
Jednostka Wojskowa 4228 KRAKOW

ul. Mont€lupich 3
30-901Krak6w

NIP:
RLCON: r2r39041s
676-243-19-02
f.aks: (12)455-75-53
teleloD (12\455-17-18
e-mail: wllkutno.zanowieniapubliczle@wp.milp1

2.

Przedmiotzam6wienia
zam6wienia:
Opisp|zedmiotu
zakup aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP)
zl,
Warlosiszacunkowa
zam6wienia
ustalona
zostalanakwotP2.752.082,93
co sianowir6wnowartoid656.210,91
euro
wniosku
Ustalenia
wartoscizam6wienia
dokonano
w dfliu 17.07.2012rnapodstawie
o zrbvierdzenietrybu udzieleniazam6wienia.
KrzysztofKoPYTEK
osoba/ ese$ dokonuiqca
ustalenia
w.ulogcizam6wieDia:

J.

Tryb postepolvania
prolvadzono
przctarguzgodniez S 19 ust. 1 pkt 1) w zwi4zku
Postgpowanie
w Llrybier
z $ 20 WytycznychMirisfra Obrony Narodowejw sprarviezasadi trybu zawierania
unl6rr,kt6rych przedrniotemj€st uzbroj€Di€lul' spu€t wojskoyy stanowi4cJch
zal4cznikdo decyzjiNr 291IMONMinistra Obrony Narodowejz dnia 26.07.2006r.
Q)2.Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.179ze zm.).
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4.

postgpowania
oraz przeprowadzeni€m
Wykaz os6bavi4zanychz przygotowaniem
post€porvania
po stronieZamawiaj4cego:
l. ImiQi nazwiskokierownikaZamawiaj4cego:
plk EugeniuszORZECHOWSKI
zgodniez $ 8 ust.1 ww Wylycaryohzlozyl oiwiadczode
I{ierownikZamawiajqcego,
na zal4czonymdruku ZPW-I 1.
Zarnawiajacego,
kt6remukieto$nik Zamawiajaccgo
2. Itrig i nazwiskopracownika
powierzylzastrzezone
zam6wienia:
w postQpowanilL
o udzielenic
dla siebieczynnoSci
pplkAndrzej WR6TNIAK
i pEcprowadzcnicpostpPowoniro udzi€leniczam6wieniA
Czynno56:prryBotoryanie
Upowaini€nieobejmujedokonanicwszelkich
w przedmiotolrympostQpowaniu.
crynnoscirvymaganychobowi4zujqcymiprzepisami,w rym wyboru
najkorzystniejszel
oferry,po uprzedniejskceptacjiKierot{nil.ll Zan'wi,j4ceso,
za *TjAtkiem:
posteporvanis
o udzielenic
a) zatwi€rdzaDia
wniosk6r o przeprowadzenie
zam6wieniapublicznego;
b) zawieraniaum6w o $ykonaniezam6\vieipublicznych,
powrefzylzaslrzezo\e
Pracowrrik
Zamawiaj4cego,
kt6rcmukierownikZamawiaj{cego
zan6wenia,zSodniez S 8 ust I
dla sjebieczynnoScl
w postgpowadu
o udzielenie
ww. Wyrycznychzlozyloswiadczenie
nazal4czonyndnrkuZPW-11
n:tpodstawie
decy?)il4-zadz+raf+l
3. Komisjazostalapowolanaw dniu 16.07.2012r.
nelr,*eba:RozkazuDzienrcgoDow6dcyJW 4228Krak6rv Nr 2-136
(nale4 zdlqc4t

o.lpNiedni.lokuneht)

Czlonkowiekomisji:
Przewodniczqcy - qjr K-rzysztof
KOPYTEK
- Par JakubGAWRYSIAK
Sckretarz
- mjr Marcir)FLIRMA\C/\ K
t zlorek
- mjr ZenonGRABOWSKI
Czlonek
- kpt. JacekGAJEWSKI
.iednoczeinie
KierownikZanawiaj4cego
udzielilczlo kom komisji pelnomocnichva
i
do prowadzenia
negocjacj
1 - ntepot2cbnc ,belli
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oznaczenie
sprawy42IDEC
w tlybie prz€targu
o udzieleniezam6wieniaprowadzonego
Protok6lpostgporvania
szc7,e

o post€powadiu
Ogloszenie
do ogloszenialv:
1. Oglosrc ie o postgpowaniuzostalop[eka7-a]1e
ObronyNarodowoj(BIP MON):
BiuletyniolnformacjiPubliczrejMinisterstwa
w BIP MON w dniu07.0E2012r.
w dniu07.08.2012r.
i zostaloopublikowane
na stronio
przetff8, zostatyoputrliko\vane
2. Ogloszenie
o postgpowanili Warunk!
rrterneto*,ejZanawiaj4cego:gIII!ID_l9g.yp.!!!!p!
od dni^07.08.2012r..
do dria 31.08.2012r.
w siedzibieZamawialqcegow miejscu:
3. Ogloszenie
o postppowaniu
zostalozamieszczone
Tablicaogloszeri
do dnia31.08.2012r.
od dnia07.08.2012r.
,1. Dodatkowoogloszenie
zostaloopublikowane:.
o postqpowaniu
- MODYFIKACJA
Ogloszenie
o postepowaniu
w:
zostalaprzekazana
do ogloszenia
1. Modyfikacjaogloszenia
o postQpowaniu
Biulet',nieInfomacji PublicznejMinisterstwa
ObronyNarodowei(BIPMON):
w dniu24.08.2012r.
i zostaloopLrblikowane
w BIP MON w dniu24.08.2012r..
o postppowaniLr
i I/d/u kiw pryetarguzostalaopublikowana
2. Modyfikacjaogloszenia
Dashonie intemetow€jZamawiaj4cego:lDllSlhlog.UDaiLD!
od dnia2,1.08.2012r.
do dnra31.08.2012r.
Zanawiaj4cego
w sredzibie
o postgpowanzostalazarnieszczoDa
3. Modyfikacjaogloszenia
w mtelscu:
TabLcaogloszeri
do dtrin31.08.2012r.
od dnia 24.08.2012r.
zostaloopublikowane:.
Dodatkowoosloszenie
o Dostgpowaniu
6.

Informacjei nTjasnieniaudzieloneWykonawcomw trakciepostQpowrnia.
W trakciepostqpowania
Zamawiajqcy:
pisnemNl 82212012
z dnia21.08.2012r.
udziolilwyjasnjen;
prsmem
i przedhrzyl
termrnskladania
z dnia24 08.2012r.
udzielilwyjaSnjeti
Nr E30/2012
ofet, ich otNarciai wniesienia
wadiumorazzmodyfikowalheii .,OGLOSZENIA"
i rl/arunktri przctaryu o kt6rej mows w pLd.sa.
InformAcjc i wljasnienia udzielone Zamawiajecemu w tmkci€ postQpowania.

6a.

W trakcrebadaniai ocenyofeft Zamawiajacyna mocy S 13 ust. 3 oraz na podstawie
$ 32 Lrst.2 W)'tycznych:
- pisnani: Nr 1040/2012i 101l/2012 z d\tja I4 09.2012r.wezwal do uzupc*nicnia
i wyjasnieniatresci zlozonychofeft.
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Miejsc€i termin skladaniaofeft:
poca4
lub przes{a6
w godz.700 1500
Ofertvnaleza{o
skladaiw siedzibieZamawiaj4cego
naadres:
JadnostkaWojskowa4228
Wydzial TechnildLotniczejIv Kutnie
ul. Bohatcr6wWalk nad Bzur4, 99-300Kuttro
budyneknr 3, polr6j nr 123
(filia Kancelariitajnej J€dnostkiwojskowej 4228SkladKutno).
o godz 1luu.
Termrnskladania
ofertuptynqlw dniu31.08.2012r.

8.

Otwarcieofert
w:
godz 1130
bezudziatuWykonawc6w
I Otwarcieofertodby.losiewdniu 31.08.2012r.
JcdnostkaWoiskowa4228
Wydzial TechnikiLotnicz€jrv Kntnie
ul. Bohater6wWalk nrd Bzure,99-300Kutno
stanow
2. Do upb,wutermin skladania
ofet tozono 7 ofefi,k6rych zbiorczeTestawienie
zal4czony
d k ZPW-12.
przeznaczy6
zam6wienla
zamierza
na sfinansowade
3. KNotabrutto,jakq Zamawiaj4cy
wynosi3.385.000,00
zlorych.

9.

Informacj! o spelnianiurvarunk6rvudzith w post€powaniu
warunkiudzialuw postQpowaniu
spelnia6 Wykonawc6w
Wynlagane
w
zawaltajest na zalqczorlym
Informac_ja
o spelnianiuwarunk6wudzialu postQpowaniLr
Drnhr ZPW-17.

10. Oferty nie przyjpte
W poslQpowaniu
ni€ przyjpto I oferryLista ofert nie przyigtych zawal'taiestna zalqczonymdruklr ZPW 18
1 1 . Oferty nie wybrane
W posl9powaniunie wybratro1 oferry.
drukuZPW-19.
Listaofertnie $ybranychzawarlajest nazal4czonym
11

Wynik postepowania
1. Kazdy czlonekko|,isji przetargowejdokonalindywidualnejocenyotbrt na zal4czonym
oceny
drnkuZPW-20-Zastosowano
kr'4eriumopisanewzorern.Na podstawiestreszczonla
drukuZPW-21wybranoofenei
dokonanego
na zalqczonym
numsroforty3 -w przedmioci€zam6wienia4
firma(nazwa) CENZINSp zo.o.
adrcs
rLlCzerriakowska8l/83.00-957Warszawa
numeroferty5 - w przedmiociczam6wienia13,14,16 i 11
fifma (nazwa) WojskoweZakladyLotniczeNr 2 S.A
adres
ul Szubiiska107,85-915Bydgoszcz
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numerofefty6 -w przedmioci€zam6wienia2 i 15
firrna(nazwa) BRJ Sp.z o.o
155,02-180Warszawa
adres
A1.IGakowska
Uzrsadnieniewyboru:
w trybiepzetargu,
zam6wienia
o udzielenie
Zamawiaj4cy
w postQpowaniu
Prowadzonego
podstawie
k44eri6w
zgodniez $ 35 ust. I Wltycznych wybral ofefy naikorzyshriejszena
ocenyoferl okreSlonychw WarunkqchPrzetalgatj of€rty ww. firm
nesci
pEetatguzostalazlozonatylkojednaofeftaodpowadaj4ca
2 W przedmiotowym
przetargu
Warunkdv
i.l
numeroferty4 - ry prz€dmiociez:rm6wieri4I
DRABPOLSp.jawnaP. Drabczyiskii Wsp6lnik
firma (nazwa)
d Akacjowa24l26,42-233Mykan6w
adres
numeroferty7 - w pz€dmiociezam6wienia9
Sp.z o o
firma(nazwa) MEGMAR Logistics& Conasulting
ul Sklodowskiej10,99-300l(utno
adres

3

postanowieiumowy
w celuustalenia
W oparciuo S 37 ust.2 ww. W)4ycznych
z wr'.
pzedmioty
przeprowadzi
negocjacje
Zamawiaiqcy
naww.
zam6wienia,
cywilnego
podstawie
aft
72
I(odeksu
na
Wykonawcamiw oparciu o tresdzloZon€jofetty,
nazasadach
okredlonych
zostaloprzekazane
o tyriku postppowania
Zawiadomienie
w czeicrVlI Warunk'w przelargu w dnin26.09.20\2r.

ZamkniQciepostgpowania
w oparciuo $ 42 ust. 1 pkt 1) WytycznychzamykapostQpowanie
Zamarviajqcy,
rv przedmiotachzam6wienia3, 5, 6, 7, 8, 10, l1 i 12,poli€waznie zloZonoZadnejoferty
podlegaj4cej
wybraniu.
Wykonawcazaproszonydo udzialuw ncgocjacjach
do:
zostatowyslanew dniu25.09.2012r.
Zaproszenie
do dziah w negocjac-jach
I) DRdBPOL Sp.jawna P. Drabczyiski i Wsp6lnik
ul. Akacjowl 24126,A-233 Mykandw
Temin negocjacjiwskazanyw zaproszeniu!i. 01.10.2012r. gorlz l20i
2) MEGMAR Logistics& ConsultingSp.z o.o.
rl. Sklodorvskiej10,99-300Kutno
godz.10'"
tj . 01.10.2012r.
i wskazany
w zaproszeniu
Terminnegoc.jacj
16. Inne iDformrcje
ja
s4dowmesieniazabczPiecT.e
lrzed podpisaniom
umowyWykonawcyzobowi4zani
wykonaniaumowyw wysoko6ciI % warto(cibmltoumowy.
l',t. Informacja o zawarciuumo$y:
1. Unowa zostalazawartawcrnfiQ5-.-.lQ--4.QtZz:
CENZIN SD.z o.o.,ul. Czcrniokowska81/83,00957Warszarvlt
zl
2. tjrnowazostalazawarrawdtrruo.A..-4Q.-2Q12
107.85-9l5Bldgol7cz
rl.
S/rbi6ska
$oiskoweZakladlLolniczeNr2 S.A.,
-QAR
-4A
t
I t nouaTo.ralara$"nrurlniu05
BRJ Sp.z o.o.,Al. Krakowska 155,02-180Warszawa
' ' nrcpatrzebne sbellit
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oznaczenie
PodpisJ czlonldrY komisji:
Pracekomisji zakoiczyly siQw dniu 26.09.2012r.o godz. gor.

Przewodniczecy

mjr Krzyszlof KOPYTEK

Sek.3tarz

PanJakubGAWRYSIAK

CzJonkowie

mjr MarcinFURMANCZYK
mjr ZeDonGRABowSKI
kpt. JacekGAJEWSKI

ADvdml(Ar
anoolffk*"

A

ozracT,enie
sp1^Ny 421DEC/2012
18. Negocjacje

W dniu01.10.2012r.:
z:
pzeprowadzono
n€gocjacje
o goalz.10u0
10,99-300Kutno;
MDGMAR Logistics& ConsultiDg,ul. Sklodowskiej
-o sodz.12uu
z:
pEeprowadzono
negocjacje
,,DRABPOL" Sp.jawnq P. Drabczyfskii Wsp6lnik,ul Akacjowa24/26,42'233Mlkan6w
w oparciuo trei6 zlozonychofert,stronyosiqgne{y
kt6rcprzeprowadzoDo
Podczas
negoc.jac.ji,
watto6ci
obrrizenie
porozumienie
ww, Wykonawc6wzaproPonowali
Umocowaniprzedstalviciele
negocJacjom
umowypodlegal{c}'rn
zan6wienia.Waftoscibruttoprzedmiot6w
bruttoprzedmiot6w
zawieraprotok6lz egocjacjiz dma01.10.2012r.
zawrzedumowyz wykonawcamlz kt6rym
komrsjaproponuje
w zwi4?kuz powyzsz),m,
pzyszlychum6w
i ustalonopostanowienia
przeprowadzono
negocjacje
w wyznaczon)rm
te[nini€
4n
do
Watunl n
zal4cznlk
okreslonych
we ,,wzorzerrmowy"stanowi4cynli
na *,arunkach

19. Inn€ inlbrmacjc
\\ykonania
Przedpodpisaniemumowy Wykonawcyzobowiqzanis4do wniesieniazabezPieczenia
umowyw wysokodci1 % wartoscibruttoumo$y.

20. Informacja o zawarciuumowy:
-

negocjacji:
w wynikuprzeprowadzoDych
urnowa zostalazawaftaw dnnlA5..-'l.Q-..2A!2 z,
10,99-300Kutrro
MtrGMAR Logistics& Consulting,ul. SklodoNskiej

-

ulnik,rfr,,efrow,d?onlch
neeocjacj
i
"
Umowazostalazawataw dniu :: ..- .:..- ..-.. z:
,,DRABPOL" Sp.jawna, P. Drabczyriskii Wsp6lnik,ul Akacjowa24/26,42-233MykaD6w

wyniku postppowania
Zntrvierdzenie
o godz.800
Pracekomis.jizakofczylysigw 02.10.2012r
Podpisyczlonk6wkomisji:
Przewodnicz4cy
Sekretarz
Czlonkowie

mjrKrzystofKOPYTEK
PanJakubGAWRYSIAK
rqjr ZenonGRABOWSKI

.........
I
.........L
Al

t -+ T..pL' 1ld rFu/qrI

Pracekomis.iiorazprotokil postgpowaniawraz z zal4czonymido niego d.41^ni,Ki"d.it('/
przozkierownikazal aw,4jEcego+
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)
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oznaczenre
spra\\ry42IDEC/2012
w trybie przetargu
Protok6lpost€powania
o udzieleniezam6wieniaprowadzotrego

22. Inne informacje
iWsp6lnik.
wdDiu05 10.2012r
z frmy,.DRABPOL"Sp jawrlaP.Drabczyriski
pismo
Nr 519/w/12nvinfbrmuj4ce
ul Akacjowa24126,42-233Mykan6wwpbn9lo
umowyna pzedmiot zamowienial.
Zamawiaj4cego
o uchylaniusipod podpisania
Wynik postppowaDia
1.,/a$iadomienieoponounymn-rzstrzlgnir;tiuposlclro$arrir/oslaluprrekJ/Jnena
prr"rury, * anj @..l}.zuzr'
zasJdach
okre'lon)ch w c zgaciv ll Warunkovr
do European
Delbnce
postppo\vania
zostaloprzekazane
2 Ogloszenie
o rozstrzygniQciu
na strooieinterretowej
Agency(EDA)w dniu.-.::-...-20r2r i opublikolvane
Zamawiajecego
21-

Zamknitcie posttpowaDia
umowyprzezfinnE,,DRAB]'OL"
W zwrqzkuz faktemuchylaniasigod podpisania
ja\\,naP.
Mykar6w lla przedmiot
i Wsp6lnik.ul ltkacjowa24126,42-233
Sp
Drabczyriski
zamyka
zam6rvienia1, Zamawiaj4cy
w oparciuo S 42 ust I pkt l) ww W)4ycznych
poniewazn:rezlozonozadr.ej
przodmiotowe
postQpoNanie
w ww przedrriocie
zam6wienra,
oferlypodlegaj4caj
wybraniu.

Podpisyczlork6w komisji:
Pracckomisjizakoirozyly
siew dniu09.10.2012r.
o godz.8w

P|ze !vodricz4cy

urjr KrzyszlofKOPYTTI{

Sekretarz

PanJalob GAWRYSIAK

CztoDkowie

mir Z€nonGRABOWSKI
kpt. JacekGAJEWSKI

ADwpprr
nnoMoncz
6\

