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Protok6lpost€powaniao udzieleniezam6wieniaw trybie negocjacji
l.

DaneZamrwiaj4cego
PelnanazwaZamawiqiqcego:
JcdxostkaWojskowa.1228KRAKOW
ul. Montclupich3
30-901Kl".lldw
NIP:
REGON 121390415
faks:
telefoD (12) 455-77-1E
e-nail:
llllkutno.zanoueniapubliczne@wp
nil.pl

2.

676-243-19-02
(12)455-7s-s3

Przcdmiotzrm6wienia
zarn6wienia:
Opisprzedrniorlr
Remon( silnik6w TW3-117.
am6wie ia usla.lona
zostalanaku'ote15.400609,76zl.
Wlfto66szacunkowa
euro.
co stanowir6wnowartodd
3.9E5.857,96
napodstawre:
dokonano
w dniu02.08.2012r.
wartoscizam6wienia
Ustalenia
$niorLu o,Anricrdzeoie tryb" trd,iclcnie ram6$ienia.

ustalenia
waftoscizam6$ienia:mj r lvtarcinFIIRMANCZYK.
Osoba/ os€H clokonujala
3.

Tryb post€powanit
plolvadzono
w trybie:negocjacjizjednym Wykona$c{ zgodniez S l9
Postepowanie
ust. I pkt 3) w zwiqzkuz S 22 ust. 1 pkr 1) WytycznychMinistra ObronjrNarodo$€'
w sprawiezasadi trybu zawieraniaum6\v,kt6rych pzedmiotem jest uzbroienieIuh
zal4cznikdo decyziiNr 291IMONMinistra Obrony
spr'zetwojskolvystanowiecych
(Dz,Arz. NION z 2006r.,Nr l4 poz. 179ze z|Jl-).
z
dnia
26.07.20116r.
Narodowej

' ' weponzebn. lktcilit

"-*.n*y f

ry

oznaczenie
sprauJ'45lDECl2012
4.

ZPW-I

Wykaz os6b zwi4zanych z przygotowanicm postfporvania oraz przepruw:rdzenienr
po\ltpo$ ^nia po slronie Zama* iajacego:
1. Jrnrei nazrviskokierownika Zanawiajqcogo:
ptk Eugeniusz ORZECHOWSKI
Kierownik Zomawiojecego,zgodnicz S 8 ust. I ww. Wytyoznychzlozyl oiwiadczenic
na zalEczonyndmku ZPW 11
2. lmip i nazwiskopracownikaZanawialqcego,kt6rerru kierownik Zanawial4cego
powierzyl zastrzezonedla siebieczynno6ciw postQpowaniuo udzieleniezam6wienra:

pplk And rzej WRoTNIAK
postgpowaia o udzieleniezam6wienia
Czynnoii: przygotowanie
i przeprowadzenie
przedmiotowym
postQpowaniu
wyl4czeniem
wyboruofertynaikorzystniejszej
r!
z
orazzawarclalllrol\y,
powierzrylzastrTFzone
Pracownik
Zamarviaj4cego,
ld6rem kiercwnikZamawiaj4cego
zgodDiez $ 8 ust 1
zam6wienia,
dla siebiecz]'nnosciw postgpowaniu
o udzielenie
drukuZPW-11.
ww Wytycznychzlozyl oswiadczonie
na zalqczonym
decyzjiLzarzntw
3. Komisjazostalapowolanaw dniu26.07.2012r.
na podstawie
$e]rlnlat+:RozkazuDzienDego
Dow6dcyJW 4228Krak6w Nr 2-144
(ndle,!zalaczrtatlpotiednidohment)
Crl0nLo$ie l(omisji:
PrzervodDicz4cy- mir MarcinITIRMANCZYK
- PanJakubGAWRYSIAK
Sekretarz
- njr ZenonGRABOWSKI
Czlonek
kpt.JacekGAJEWSKI
CT.lonek
- por. PiotrPLIDLIK
Czlorok
kortisji Pelnomocnictwa
udzielilc7-lollkom
Jednoczeinie
KrerownikZarnawiaj4cego
do prowadzenia
negoqiacii.
4. Irriona i nazwiskarzecm lawc6\,\Ae,eltzostalipailatzni):
l) pplk Skr$omir KWIECIEf
podstawa:RozkazDziennyDow6dcyJW 4228Krak6t!
N'' Z-159z dnia 17.08.2012r.
zgodniez $ 8 ust l ww. wytycznych71o2yii
Czlonkowre
komisjij rzeozoznawoy
drlrku
ZPW
1l
na zal4cz-onym
oiwiadczenia
5.

do udzialuw negociacjrch
WykotralvcazaprosT,ony
zostalowyslanednia14 08.2012r.do.
Zaproszenie
do Lregocjacji
WojskowcZxklady LotniczcNr 1 S A Oddzi^l $' Deblinia
firma(nazwa)
ul. Lotnik6\vPolsldch4, 08-521D€blin
adres
godz.| 0u0.
22.08.2012r.
\\ sk.7an)u rapfo-/eniu:
I cf. in negocj.rcjr

+ - ni.potrzebhcsk eilit
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mmershoiyp-
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oznaczeniesprawy45/DEC/2012
Nesocjacjc

W dniu / &iael* 22.08.2012r.pzeprowadzononegocjacjez Wykonawc4wskazanymw pkt 5.

7.

lnlbrmacja o spelnicniurvArunk6rvudzialuw postQporvaDiu
WykoDawca
zaproszony
do udziahrv negocjacjach
spelni^warunkiudzialu
\v poslgpo*,anir
/ nie sPehliew&nErk61v
udzialuw pestepelraniu*.
kl6reZamarviaj4c)
okreilil w zaproszeniu
do negocjacjiz dnia14.08.2012r.

8.

Zakoiczcniepost€powrnia
W hakcienegocjacjistronyosi4gne+y
porozlmieniei wynegocjowaly
warunkiurnowy
(2012-2013)
wielolehiej
Ostafeczne
waftoscibruttowykonaniarenlonluorazpozostalc
warrLnk
i urnonypodlegaiqce
negocjaciomzawieraprotok6lz negocjacji z dnia22.0E.2012r.
Z uwagina fakt,iz wyDegocjowaDe
warunkiumorvyniezabezpieczaj4
calkowitychpotrzeb
przezGestorasprzQtu,
okrcslonych
warulkrempodpisania
urnowyby]aakceptacjaJeJ
posianowieiprzezKoordynatora
zadaDia.
W dniU27.082012r SzefSTLpisrnem28936/12poinfomowalZamawiajqcego
o akceptacji
wzofDumowy
przezSzefaSTL IWsp
W zrvr4zku
z powyzszymkomisjaproponuje
zawrze6zaakceptowan4
SZ umowgwieloletni{(2012-2013),
z Wykonawcqwskazanym
w pkt 5, narvarunkacb
ol(esloryohwe,,1vzorzc
tllnol\y" staDowiEcyrr
zalqoz k 2 do p,otok6luznegoojaoji.

9.

Innc informacjc
ia.zabezpicczea
Przedpodpisanienumo\ryWykonawca
zobowiEzalyjest
do wniesien
nalezyLego
$ykonaniaumowyw $ysokosci0)5% warto(cibntttoumowynarok 2012.

10.

Infolmacje o za.tlarciuumowyrvielolefniej
umolvazoshlazaqdrtaw dniu P5. - .Q9. - 201Qz, .,
WojskorveZaklady LotniczeNr 1 S.A.Oddzialw DQblinie
ul. Lofnik6wPolsldch4, 08-521D€blin

1 I . Zatlvierdzenie rvyniku postQpowania
Pracokomisii zakoirczylysi9 v dniu 31.08.2012r.o godz. 800
Podpisyczlonk6w komisjil

PrzeNodnicz4cy
Sekfetarz
Czlonek

mjr MarcinFURMANCZU(
PanJahrbGAWRYSIAK
por.ProtrPUDLIK

rvrazz
zanr6wienia
o udzielenie
Pracekomisjiorazprotok6lposL9powania
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