y 43/DEC/.2012
oznaczenie
spra\^

NB4:2lJ
[]r0JSK0WA
JEDNOST(A
II

Protok6lpostppowaniao udzieleniezam6wieniaw trybie przetargu
CzQ36
og6lna
1.

DaneZrmawiaj4cego
PelnanazwaZamawiaj4cegol
JednostkaWojskova 422EKRAKOW
ul. Montelupich3
30-901Krak6w
REGON: 121390415
NIP:
616-243-19-02
(12) 4ss-7TlA
faks:
telefbn
O2) 155-75-53
€-ma :
wtlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl

2.

Przedmiotzam6wienia
Opisprzodmiotu
zam6wienia:
z produkcji roku 20I1l2012technicznych
dostltwafnbryczniero*Tch, pochodz4cych
r62nychtyp6rv
Srodldw materialo\rTch(tsm)do snmolot6rvi Smiglorvc6w
zl.
Wafto(i szacunkowa
zan6wieniaustalona
zostalanakwote5.420.177.23
enro.
co sianou,ir6wnowaftoieI-297.251,74
w dniu 18.07.2012r.
lla podslawio
wnioshu
Uslalcniawartoscizam6wienia
dokonano
o zatwi€rdzenietrybu udzieleniazam6rvienia.
usralenia
$anosci/arnowienia:
MarcinFURMANCZYK
O-.h:r c{€b}:doLonujqca

3 . Tryb postppowania
prowadzono
PostQpowanie
w trybie pEetargu zgodniez $ 19 ust. 1 pkt 1) w zwi4zku
z S 20 WytycznychMinistra Obrony Narodowejw sprawiezasadi trybu zawierania
um6w,kt6rych pzedmiotem jest uzbrojenielub spEft wojsko[T stanowiQcych
zala€znikdo decyzjiNr 291IMONMinistra ObronyNarodowejz duia 26.0?.2006r.
(Dz. Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.179ze zm.).
1 - ntepotzebncrkleili

kie*#*I'e-ta

I

naa+a.ieiqeep

oznaczeniespmwy43IDEC1201,2

postppowanix
4. I Wyl,azos6bzwiqzenychz przygotorvaniem
ovazprzeprowadzenrem
post€powania
po stronieZamarviaj4cego:
1. lnig i nazwiskokierownikaZamawiaj4cego:
plk EugeniuszORZECHOWSKI
zlozyl oswiadczenie
KrerownikZamawiaj4cego,
zgodniez $ B ust 1 $'w. Wyrycznych
na zal4czonymdnrku ZPW-I L
kt6remukierownikZamawiaj4cego
2. lmig i nazlviskopracowlikaZanawiajqcego,
zam6wienia:
powierzylzastrzezone
w postQpowadu
o udzielenie
dla siebieczynnosci
pplk AndYzcj WROTNAK
posteporvaa o udzieleniezam6wienia
Czynnosd:pzygotowani€i przeprowadzenie
UpolvaZnieDi€
obejmuj€dokonaniewszelkich
w przedmiotorvympostQpowaniu.
czynnoscinTmagrnychobowitzujacymiprzepisami,w tym trTboru
najkorzystniejszej
oferty,po uprzedniejakceptacjiKierownika Zamarviaj4cego,
za wyj4tkiem:
postepow^niao udzielenie
a) zanvierdzaniawniosk6ryo przeprowadz€nie
zam6wieniapublicznego;
b) zawicraniaum6w o wykonaniezam6rviefpublicznych.
powiolzyizashzezone
PmoownikZamawiaj4cego,
kt6rsmukiorowDikZanrawiaj4cego
zatn6wienia,
zgodniez $ 8 !tst.I
dla siebieczlnnosciw postQpowaniu
o udzielenre
ww. wltyczDychzlozylodwiadczeDie
nazalaczonym
drukuZPw- I l
napodstawie
decyzii4+ZAAZf,+jF/
3. Komisjazostalapowolanaw dniu 16.07.2012r.
Heh++ahfar
Rozkazu DziennegoDow6dcy JW 4228Krakfiv Nr 2-136
(nale4 zdl4cla

a.lpowiedhi.lokuheht)

Czlonkowiekomisji:
Pzewodniczecy - mjr MarcinFURMANCZYK
- PanJak b CAWRYSIAK
Sckrotarz
Czlonek
m.jrK rzysztofKOPYTEK
( ,,lonel,
- kpr.JacekCAJEWSK
- por.Piolr PUDLIK
Czlonek
udzielilczlonkomkomisjipeliomocnichva
JednoczeSnie
KierorvnikZamawiaj4cego
do prowadzenia
negocjacji
* - aiepotrzcbhcsLreilia

is kkn',r#j@jqeege

nunerstrony? .
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sprawy
43IDEC/2o
oznaczenie
w trybie pruet gu
o udzieleniezam6wieniaprowadzonego
Protok6lpost€po\yania
Ogloszenie
o postepowAniu
zostalopzekazanedo ogloszeriawl
1. Ogloszenie
o postepowaniu
ObronyNarodowej(BIP MON):
Brld€tynieInfomacji PubliczneiMinisterstwa
w BTPMON w dniu08.08.2012r.
i zostaloopublikowane
w dniu08.08.2012r.
do ogloszenia
w:
zostaloplzekazane
2. Ogloszonie
o postgpowaniu
izostaloopubljkowae na stronie
EulopeanDefenceAgency(EDA)w dniu0E.08.2012r
postgpolvania
EDA-,1097.
-8DApodnumeremreferencyjnym
3. Ogloszenieo post€powafiui lltarunkiprzetarguzostalyopublikowanena slronio
intemetowejZamawiaj4cego:!g!$Ihlgg:UD:!!I!!p!
do dnia03.09.2012r.
od dnia08.08.2012r.
- w mielscu:
w siedzibieZamawiaj4cego
4. Oglosz€nie
o postepowaniu
zostalozamieszczone
Tablicaogloszef
do dnia03.09,2012r.
od dnia08.08.2012r.
zostaloopublikowane:.
o postQpowaniu
5. Dodatkowoogloszenio
Informacj€i wyjasnieniaudzieloneWykonawcom\v trakciepostppow:rnia.
pismemNr:84812012
z dnra2808 2012r:
Zamawiaj4cy
W tmkoieposf9powania
- na zasadach
w rozdzialeVII pp](l5 ,Farunhjv,plzetaryaudzielilwyjasnien
okreslonych
doLycz4cych Warunkiw przeIdrgu;
- zgadniez rczdzialemXVll pkt I dokonalzmia:nyWarunkdv,przetdrgu I tltodyfikacJl
Informacjei wyjasnicniaudzieloneZamawinjlcemuw trakciepostepowania.
Damocy$ 13ust.3 orazna podstawe
W trakciebadaniai ocenyofeftZamawiajecy
pisrnarni
z dnia1409.2012rwezwal
Nr:
104212012
i 104312012
32
ust
2
Wytycznyclr
$
Wykonawc6wdo uzupelnieniadokument6wskladajacychsiQna tresi zlozone-jofefty oraz
zlozeniawviasniei
Mieiscei termin skladaniaofertl
poczr4
rv godz.700 I500lub przeslad
ofeny nale2aloskladaiw siedzibieZamawiaj4cego
JednostkaWojskowa4228
WydzialTechnikiLotniczei$' Kutnie
ul. Bohater6wWall( nad Bzurq, 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
rfilial(ancelariilainejJ€drostkiWojskowcj4228SIJndKu(no).
lerminskladania
ofer upfyrrrlu .lniu03.04.2012r.
o godz.I l'".
Otwarcieofert
godz 1110bezudzialuWykonawc6w
wl
l- OLwarcie
ofertodbylosiew dniu03,09.2012r.
JednostkaWojskows4228
Wydzial TechnikiLotniczejw Kutnie
rl. Bohater6wWdk DtrdBzurq,99-300Kutno
slarow'
ofertzlozono9 ofert,kt6ryohzb;orczczcsldwieoic
2. Do uplywuteminu skladania
zal4czony
drukZPW-12
pEemaczydna sfinansowarlie
calosci
3 I(wotabrutto,jakeZamawiaJ4cy
zamierza
zam6wienia
wynosi5.566.818,00
zt.

numer
strony
,?,,

oznaczeniesprawy43 IDEC/2012
9.

ro.

Informaciao spelnirnir warunk6w udziahrrv post€powtnnr
warunkiudziafuw postppowaniu
spehria8 Wykonawc6w
Wymagane
zawartajest na zalqczorym
warunk6wudzialuw post€powaniu
lnfornracjao spelnianiu
ZPW-l7
Drukl
Oferty trieprzryjete
'l
W postQpowadunie przyjgto ofefty.
OibdyNr 4.
Li sfaofert nie Drzvietvchzawaftaiestia zalaczon
\.m druku ZPW- I 8.

11.

Olcrty nie wybrane
W postppowaniu
nie wybrano3 ofert.
Ofefty Nr I
- Otcry Nr 4
Oferb'Nr 8 w puedmiociszan6wienia3
Lista ofert nie \\rybranychzzwartaiest na zal4czonymdruku ZPW-19

1:.r

Wynik postepowAnia
ocenyofert a zal4czonym
L KazdyczlonekkomisjiprzetTgowejdokonalindywidualnej
oceny
sfeszczenia
Zastosowano
k{,teriumopisanewzoremNa podstalvie
drukuZ-?W-20.
dokonanego
na zaleczonym
drukuZPW-21wybranoofertp'
i24.
2 w przedmiocie
zam6wienja22
numer olerty
- Wojsko$e Zaklady LotniczeNr 2 S,A.
firma(nazwa)
- ul. Szubiiskt 107,85-915Bydgoszcz
adres
- 3 w przcdrli<.rcre
zanr6wicnia
4' 13, 14,l7' ra'20,21,23 i2s.
numer oferly
- BRJ Sp.z o.o.
firlt1a(nazwa)
- Al. Krakowska155,02-180Warszawa
adres
numeroferty
firma (nazwa)
adres

5wprzedmioci€zam6wienia8i9.
- POLPREM Andnej Dpbski,
05-200Wolomin
nl. Graniczm l9A Zagosciniec'

numer ofelty
firma(nazwa)
adros

- 6 w przedmiocie
7.
zam6wrenia
- PPHU TRANSFACTORAndrzej Nosek
- ul. Cylanoraska19A,39-300Mielcc

numer oferty
lirma (nazwa)
aoles

- I w przedniociezam6wienia
5, 15 i 26.
ANKOL Sp.z o.o.
244
J9-JJ|CHORZELOW

wyboru:
Uzasadnienie
iolashzaDr6wreDia
Zgodniez S 35 ust I ww Wltycz-nych
ofettyww. fim rv *'w. przeclrn
sqofertaminajkorzystniejszlmi
* hiapotrzebhe skre! Iit

ffi;;i;;|;4;&
Wosob, rpotratnionej)

numer
strony.1.

oznaczenie
spraw)43IDEC/ 2012
tylko icdnaofcrta
2. Na przedmiotzam6rvieDia
1, 3, 6, 11,12,16 i 19zoslalaz'lozona
odpowiadajqcatresci lt'alunkdwprzetargu tj.
num€r oferry
firma(nMwa)
adres

- 2 w przedmiocie
zam6wienia
1.
wojskow€ Zakhdy LotniczeNr 2 S.A.
ul. Szubifsktr107,E5-915Bydgoszcz

numer oferty
finlla (nazwa)
adres

16.
3 w przedmiocie
zam6wienia
- BRJ Sp. z o.o.
-AI. Krakowska155,02-180Warszawa

numer oferty
llnna (rrazwa)
adres
num€r oferty
fLrma(nazwa)

- 6 w przcdniociczam6wieDia
3.
- PPIIU TRANSFACTORAndrzej Nosel(
- ul. Cyranowska19A,39-300Mielec
- 8 w przedmiocie
zam6wienia
6, 11,12 i 19.
ANKOL Sp.z o.o.

.Jdre)

- 39-3Jl CHORZTLOW 244

umowy
W opafciuo $ 37 Lrst.2 ww. Wltycznychw cellrusialeniapostanowieir
przeprowadzi
negocjacJe
z ww- Wykonawcanl
ZamawiajAcy
naww przedmiotyzam6wienia,
art.72 Kodeksuclnvilnegow oparciuo tresczlozonejoferty,napodstawie
oheilonych
na zasadach
o wynikupostgpowania
zostaloprzekazane
3. Zawiadomienie
przetars:lrN
w cz46ctYll llarunww
drtu26.09.2012r.
postQpowania
zostalopnekazanedo Europoa[DefenceAgency
Ogloszonie
o rozstrzygnigciu
Zarnawiajqcego
(EDA)w dniu.................2012r.
i opublikowane
na stronieinternetowej
Zf,mknigciepostepowania
zamykapostepowanie
Zanarviaiqcy,
w oparciuo $ 42 ust.I pkt l) Wytycznyoh
w przedmiotachzam6wienia2 i 10poniewaznie zlozonozadDejofertypodlegajalej

r1.

Wykonawcazaproszonydo udzialuw negocjacjach
zostalowyslanew dniu ....09.2012r.do:
Zaproszenle
do udzialuw negocjacjach
firma(nazwa) WojskoweZaklady LotniczeNr 2 S.A.
- ul. Sz,ubiiiska
107,85-915Bydgoszcz
adres
.
27,09.2012r.goiJz.13tro
Termin negoclac1
i wskazany$ zaproszeniut
firna(nazwa) - BRJ Sp.z o.o.
Al. Krakowskr 155,02-180Waiszarvr
adres
i
TenniDnegocjacj wskazarryw zaproszeniu:27.09.2012r.godz. lzu'firma (nazwa) PPHU TRANSFACTOR Andrzei Nosek
ul. Cyranowska19A,39-300Mielec
adres
godz.l luu.
27.09.2012r.
wskazany
w zaproszeniu:
Terminnegocjacji
fir'na (nazwa) ANKOL Sp.z o.o.
-39-331 CHORZELOW 244
adres
godz.1000.
21.09.2012r.
acji wskazany\u zaprcszeriu:
TermiDnegocj

kie+o1t*+ikaz€t*eviqi€Fega
llllros a by pow atnion ej)

oznaczenie
sprawy43IDEC/zo12
15,

Zatrvierdzcnie
rwniku DosteDowania
Pracer,omi.jizaloriczlty .iq *&5 09.:01:r. o godz.oru.
Podpisyczlonk6wkomisji:
Przervodnicz4cy: mjrMarcinFURMANCZYK
PanJakubGAWRYSIAK
Sekretarz:
mir Krzysztof KOPYTEK
Czlonkowie:
kpt JacekGAJEWSKI
por.PiotrPUDLIK
Pracekomisji orazprotokol post€powaniawftz z zal4czonymido niego drukamizatwierdzil
ki€re.$+;k-zarEa.r*ki$go / osgbaLrAowairionaprzezkierownika zamawiaiqcego*

kiercwika-.ana+ia.iqeege

(
lrt!"1'*1
ejp,o\a
IN l r,' o"o^ po,, ar,:F
V

+dz

^Dwffr't
AnnoRfuwicz

numerstrony.(.

sprawy43/DECD012
oznaczenie
16.

Negocjacje
przeprowadzono
negocjacje
z:
W dniu27.09.2012r.
WojskorveZaklady LotniczeNr 2 S.A.
ul. Szubiiska 107,E5-915Bydgoszcz
porozuu€de.Wafto6ibrutloprzedniot6w
Wtrakcienegocjacjistronyosi4gngly
podIegajalych negocjacjomzawieraprotok6l z n egoc,jacliz dnia27.09.2012r.
BRJ Sp.z o.o.
Al. Krakowska155,02-180Warszawa
n+ Kofespondencja
Nogocjacje
na wniosekWykonarvcy
odbylysigdrog4kotespondencyj
postppowania.
dotyczeca
nogocjacjiwarunk6wumorvyznajdujesiqw dokumentacii
PPHU TRANSFACTORAndrzei Nosek
ul. Cvranowska19A,39-300Miel€c
KorespoDdencja
Negocjacje
na $niosekWykonawcyodby,lysipdrog4korespondenryjntu
dotyczeca
negocjacjiwarLurlc6w
umowyznajdujesiQw dol(umefiacjipostppowania.
ANKOL SD.z o.o.
39-331CHbRZELOW 244
Negocjacjena wniosek Wykonawcyodbyly sie drogq kolespoldencyjn4Korespondencja
postepo\\'anja
doryczaca
nesoojacjiwarunk6wumowyznajdujcsiew dokumcntacji

17.

Inne informrcje
jest do wniesienia zahezpieczenia
iemumowywykonawcazobowi4ziny
Przedpodpisan
rvykonania
urnowyw wysokoSciI % warto(cibruttoumowy.

18.

Informacjeo zawartychumorvach:
-.Aqll z,
umowazostalazawarraw duiu* ..-.'1.p,
'Wojskowe
Zaklady LotDiczeNr' 2 S.A.
ul. Szubifska107,85-915Bydgoszcz

u,nowazosralazawarraw d,,iu9r-.-.lp. -.&a13,z:
BRJ Sp.z o.o.
Al. Krakowska 155,02-180Warszawa
Umowazostalazawartaw dnfuLl..-4.9..-.!.-o-i{::
PPHU TRANSFACTOR Andrzej Nos€k
ul. Cyranolvskr19A,39-300Mielec
Umowazostalazawartaw d.nfitl!!....-.49..-.P.II
z:
ANKOL Sp.z o.o.
39-331CHORZELoW 244
Umo*,azostalazawaftaw dniuO4..-49.- A..o.{z:
POLPREM Andrzej Debski,
ul. Graniczna19A Zagosciniec,
05-200Wolomin
- ntepotebne sk eSltt

43/DECD012
oznaczenie
sprawy

ADlmKAr
mnoffio*i""

oznaczeniesprawy43/DEC/2012
20. Naj koEystDi€j szcoferty
Z uwagina fakt uohyleniasi€filmy BRJ Sp.z o.o.,A1.Krakowska155,02-160Warszawa
od podpisania
umowyw przedmiocie
zam6wieria21 Zamawiaj4cy
maj4cna uwadze$ 35 ust.9
ww. Wltycznych w ww. przedmiociewybral olertefirmy:
8 - w przedmiotach
zam6wienia
21;
- A|{KOL Sp. z o.o.
Al. Krakowska155.02-180Warszawa

num€r oferty
finna (nazwa)
adres
Wytrik postgpowania

Na przedmiot zam6rvienia2l zostalazlozor.atylko jedna ofefta odpolviadajEcatrc{ai War.nk6w
przetargu tj.
-8wprzedmiociezam6wienia2l.
numeroferry
- ANKOL Sp. z o.o.
firma (nazwa)
- J9-JJI CITORZELOW244
adres
W oparciuo $ 37 ust. 2 ww' Wyrycznychw celu ustaleniapostanowiefumouf/
na ww. przedmiotzam6wienia,Zamawiaj4cyprzeprowadzinegocjacjez ww. Wykonawc4w oparciu
o tre6i zlozonejoferty, na podstawieart. 72 Kodeksucywilnego
Zawiadomienieo rdyrliku postQpowania
zostaloprzekazanena zasadacholaeslonych
przetargu
\\ czp{c;VII Warunhiv)
w dni.u03.10.2012r,
Wykonawcazaproszonydo udzialuw n€gocjacjach
do:
Zaproszenie
do udzialuw negocjacjach
zostalowyslanew dniu03.10.2012r.
-ANKOL
iirma (nazwa)
Sp.z o.o.
- 39-331CIIORZf,LOW 244
adres
godz.1400.
05.10.2012r.
Terminnegocjacjiwskazany
w zzproszeniur
23.

Zatwi€rdzeniewyniku poslepowania
Pracekomisjizakoiczylysigw 03.10.2012r.
o godz.1400
Podpisyczlork6rvkomisji:
Przewodnicz.tcy:
Sekretarz:
Czlonek:

kpt. JacekGAJEWSKI
PanJakubGAWRYSIAK
mjr IczysztofKOPYTEK

wr^z z zalaczonymido niego dru
lrac€ komisji oraz prctok6l postQpowania
kie+€*+ik zarra$tajqeege/ osobaupowaznionaprzezkierowdta

-102012
* - hiepotqebhe

slteilii

noffiar
AnnoWtowcz

ozjlaczenie
spEwy43/DECD0|Z
24"

Negocjacj€
przeprowadzono
negocjacje
z:
W dniu05.10.2012r.
ANKOL Sp.z o.o.
39-331CITORZELOW244
Korespondencja
Negocjacjena wniosekWykonawcyodbyly sip drogq korespondencyjn4
postQpowania.
dotyczaca
negocjacjiwarunl6wumouy znajdujesigw dokumentacji
Inne informacje
Przedpodpisaniemumory Wykonawcazobowjtpanyjest do wniesieniazzbezpieczenLa
wykonaniaumowy w wysoko6ci I % wadodcibruttoumowy.

26.

Itrformacje o zawarrych umowach:

z:
umowazostala
zawarta
w dnl'r/4...-./1.9..-.!9.14
ANKOL Sp.z o,o. .

39-331CHORZELOW244
27.

Zatwierdze e rryDiku posttpowanit
Pracekonisji zakoirczylysigw 10.10.2012r.
o godz.830
Podpisyczlonh6wkomisji:
Przewodnicz4cy: kpt.JacekGAJEWSKT
PanJakubGAWRYSIAK
Seketarz:
mjr Krzlsztof KOPYTEK
Czlonok:

Pracekomisji orazprotok6l postPpowania
$raz z za]aczonymido niego drukami
/ osobaupowa2nionapzez kierownikazamawiaj
kiererlrcFzeme+*iejqeegs
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