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Protok6lposteporvania
o udzieleniezam6wieniaw trybie negocjacji

1.

DaneZamawiaj4cego
PelnanazwaZamawiajqcego:
JednostkaWojskowa 4228KRA.KOW
Adres:
ul. Montelupich3
30-901Krak6w
RECON: 121390415
NIP:
lelefon
(12)455-77-18
faks:
e-mail:
wllkuLro.zamowieapubliczne@wp.mil.pl

2.

616-243-19-02
(12)455-75-53

Przedmiotzam6wienia
Opisprzedmiotu
zrm6wienia:
Remontsilnik6w TWD-108, TWD-10B/PZL-10S
oraz dostosowanie
silnik6wT\4aD-108
do wersji TWD-108/PZL-10S
Warto(i szac[nkowazam6wienia
ustalona
zostalahakwotA17.116.260,16
zl.
co slanowir6wDowafiosd
4.168.292.66
euro.
Ustaleniawaltoscizam6wienia
dokonano
w dniu03.08.2012r.
napodstarvie:
$ nio\ktro,ais ierdrenielrybtr
zrm'iTienir.
"dziolenir
Osoba/ es€b+ dokonuj4caustaleD;a
wafto(ci zam6wienia:Marcin FIIRMANCZYK.

3.

Tr) L postfprr$atria
prowadzonow trybie: n€gocjacji?jednym Wykonawc4zgodnie
PostQporvanie
pkl
z S lq usl.I
Jl $ zwi4zkuz $ 22 usl. I pkt l) \Aytyc/nycftMinislraOhrony
Narodowejrv sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,lrt6rych przedmiot€m
iest uzbrojenielub spv€l wojskowystanorvilcychzalecznikdo decyzjiNr' 29LMON
Ministra Obronv Narodowejz dnia 26.07.200611
(Dz.Urz. MON z 2006r.,Nr l4
Doz,119ze zm.\.

* - niepatrzebaeskrellia

(podpis *ie<N+it&za#lN#jaaeffi

oztiaczgfilg 5Draw

4.

zPw

46|DECt2012

Wykaz os6bzwi4zanychz pEygotowaniempostQpowania
oraz przeprowadzeniem
pos(tpowatria
poslronieZama$iaiqcego:
1. Imig i nazwiskokierowDika
Zamawiaj4cego:
plh EugeniuszORZECHOWSKI
Kielowr)ikZamawiaj4cego,
zgodni€z $ E ust.I ww. W),tycznych
zlozylo(wiadczenre
na zal4czonyndruku ZPW-I L
2. lmig i nazwiskopracownika
Zarnawiaj4cego,
kt6remukierow]rikZamawiaj4cego
powierzylzastrzezone
dla siebieczynnodci
w postQpowaniu
o udzieleniezam6wienia:
pptk Andrzej WROTNIAK
Czynnoi6:przygotorvalie
postgpowania
i przeprowadzenie
o udzieleniezam6\\,ienia
w ptzedrniotowympostgporvaniu- z nyl4czeniemwybonr oferty najkorzyslniejszej
or az zawarcra urIlowy,

PracownikZamawiai4cego,kt6remukierownik Zamawiaj4cegopowierzyl zastrzehne
dla siebieczynnoSci
w post€powaniu
o udzielenie
zam6wienia.
zgodniez $ 8 ust I
ww. Wytycznychzlozy'o{u,iadczenie
na zal4czonym
drukuZPW-I 1.
3. I(omisjazostalapowolanaw dniu26.07,2012r
napodstawiedecyzjjfza+zqgzeda"'
u€{,walyE:Rozkazu DziennegoDowddcy JW 4226Krak6w Nr 2-1,14
(nale4,zata.zytodpaviedni.lokuner,
Czlonkowie komisji:
Prlewodnic,,qc) Soketarz
CT,lonek
Czlonek

m.irMafcin lt RMANC,/\'K
Pan JakubCAWRYSIAK
mjr Zenon GRABOWSKI
kpt. Jacek GAJEWSKI

- por PiorrPUDLIK
Jednoczesnie
KierownikZamawiaj4cego
udzielilczlonkonkomisjipelnomocnictwa
do prowadzenia
negocjacji4.

Imiona i nazwiska ekspe\16w (jckti.ast.ti powotakr:

pptk SlawomirKWIECIEN
podsta\'r'a:
RozkazDzicnnyDow6dcyJW 4228Krak6w Nr Z-159z dria 17.0E.2012r.
Czlonko$.ie
komisji i ekspeftzgodniez $ 6 ust.I ww Wltycznychzlozylioiwiadczenia
na zalqczonymd.uku ZPW-I I .
Wyl$nawca zaproszonydo udzialuw negocjacjach
Zaproszenie
do negocjacjizostalowyslanednia1,1.08.2012r.
do:
firma(nazwa) Wytw6rnia SprzCtuKomunikacyjnego,,PZL-Rzesz6w"
S.A.
adres

ul. EetmAriska120,35-07E
Rzesz6rv

Terminn€gocjacjiwskazany
w zaproszeniu
gortz.800
28.08.2012r.
Na proibgWykonawcyprzedstawiona
w pijmie z dnia23 08 2012r.negociacie
'$' ilyznaczonymtenninie nie odbyly siQ
pismernNr 917/20)2z d,nia06 09.2012r.
Zama\r,'iaiqcy
na osLateczny
tenninprzedmiotowych
negocjacii wyznacryl d zieil 12.09.2012r.godz.800

(podpisosaby

kieft"+1.ika.zana+itjqeege
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ozlaczenle sDlaw

o,

ZPW

N€gocjacje
W dniu/ d+iaeh*12.09.2012r.
pzeprowadzoro
negocjacje
z Wykonawcq
wskazanym
w pkt 5.

1.

Informacjao spelnieniuwarunk6w udzialurv poslppowaniu
Wykonawca
zaproszony
do udzialuw negocjacjach
spelniawarunkiudzialu
*, kt6reZnrnawjajacy
w lostepoNaniu
/+ie spehiawarunk6
okreilil w zaproszeu do negocjacjiz dnia14.08.2012r.

8.

Zakoiiczeniepostepowania
W dniu 12.09.2012r.
odbylysienegocjacje
dotycz4ce
wykonaniaremontusilnik6w
TWD 10B,TWD I0B,?ZL l0S orazdostosowanie
silnik6wTWD 108 do wersji
TWD-1oB,?ZL-10S
1 Podczas
przedstawiciel
negocjacjiumocowany
zmianytresci
Wykonarvcy
zaproponowal
przyszlejumouy,k6re znajdujesiew plotokolez negocjacji.
2. Z uwagi na fakt, i2 zaproponowane
przezprzedstawicielaWykonawcyzniany powodowaly
( ..)"
znacz4ce
modyflkacjetreSci,,wzoruumorry"a tym salny11l
,,Warunk6wtechnicznych
( ..)"przesranych
pnez SzefaSTL IWsp SZ za pislneln
oruz,,Danychuzupehriaj4cych
Nt 25026/12z (liia 23.07.20I 2r., do ich wprowadzenia
niezbQdna
byla opiniaKoordymtora
zrdauia. W przypadkunegatywnejopinii Koordynatorazadaniaw zalcesiepropozycji
zmian,przedstawicielWykonawcywnioskowalo podpisa ie pzyszlej unowy j ed],nie
3

Wobecpowyzszego
przedmioto$ych
stronyustalily,zekonqnuac_ja
negocjacjinastqri
w dniu2l 09.2012r.
4 Podczas
konqrluacjinegocjacji,
Wykonawca
zobowj4zany
byl do przedstawienia
nastQpujqcych
dokumentoN:
- ofertycenowejsilnik6wprzeznaczonych
do remontu\'r'roku 2013,zjednoczesnym
podzialemDall Etapy, ti. w€ryfitacja (I Etap) orazremontwlasciwy (ll Etap);
of€rtycenowojsilnik6wpzeznaczonych
do remontuw roku2013,uwzgledniaj4ccj
okolicznosd
zmianydokumentacj
i technologiczrej
zwigkszaj4cej
zakres\lykona a
remontugl6wnegoww. silnik6w o obligatoryjnAw]'rniangwsrystkich lopateksprpzarki
silnikananowe.
W dniu 14.09.2012r.
Zamawiaj4cy
pismemNr 1032/2012
poinformowalSzefaSTL lWsp SZ
o propozycjizmianzjednoczesn4prosb4
w przedrniotowej
sprawie.
o zajqciemstanowiska
SzefSTL twsp SZ w pismieNr 31756/12z dnlal'7.092.012tzaakceptowal
zmianyzapis6w
umowy w czQscidotycz4cejzmiaDcenremontusilnik6w, zapls6wgwarancji,zapis6w
odnosz{cych
sipdo okresuuiespramo,iciorzzzliary lvyregoojowaroicely rcDrontu
sihik6w w przlpadkuzmianypodatkuVAT.
\ry dniu 21.09.2012r.
przeprowadzono
ponown€negocjacjo
dotycz4ce
lvykonaniaremontu
sit ik6w TWD l0B, TWD loB/PZL l0S omzdostosowsnie
silDik6wTWD 10Bdo wersji
TWD-loB/PZL-10S.Z uwagina fakl, i2 Koordynator
zadaniaw)razil zgodQ
na
wFowadzeniedo tre6ciprzyszlejumowywniosk6wumocowanego
przedstawic;ela
podczasnegocjacji
Wykonawcyzgloszonych
z dnia 120q 2012r, stronydokonalyw tyn
podstaw4do
zakesiekorokty,,wzoruumowy"bQdzpego
negocjacji
Dodatkowopodczasnegocjacjizweryfikowano
r6wni€Ztypy i numeryfabrycznesilnikdw
podlegaj4cych
rcmontowiw ranuchprzyszlejumowy.
* hiepoozebnestueilia

4
(podpisasobjl

I
nuner stronyl

tolt6,
laL osa b!, upo1t,a: n i on ej)
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j
przez
przeprowadzo[o
W oparciuo zlozon4
WykonawcpofertQcenow4
llegociacie ustalono
c€nyjednostkowe
bruttoremontu,obowi@ujqce
w rarnachprzyszlejumowy Jednoczesnie
odstapiono
od podzialuremontusilnik6ww ramachprzyszlejumowyDaII EtapyzgodDie
z propozycj4Wykonawcy.Powyzszeznalazlopotrvierdzeniew zal4cznikudo ,.wzoru
umorvy" bpdqcymzalqcznikiemn. 2 do protokotaz negocjacji,z dnia2l.09 2012r
Poniewaz*1,negocjorvanawartoSi umowyna 2013r.przevyzszakwote przewidzian4najej
realizacje,
z uwagina odpowiednre
przepisygospodarki
podpisanie
finansowej,
przedmiotowej
zadania
urnowymoglonastqpiidopieropo zabezpiecze\lnp(zez
Kooldynatora
ircdkow finansowycb
najej realizacjg
w 2013r.o czymZamawnj4cypismernNr I094ll2
z dni^21 09.2012t.potnfomowalSzefaSTL lWsp SZ SzefSTL IWsp SZpismem
Nr 32798/12z dnia07.052012r.zabezpleczyl
irodki finansowenarealizacjgprzedmiotowei
umowy,Pozostale
warunkiumowyzawiera,,wz6rzalAcznik
nr 2 do
umowy"stanowi4cy
protokoluz negocjacjiz dnia2l 092012r.
W zwi4zkuz powyZszym
komisjaproponujezawrzedLunowp
z Wykonawc4wskazanym
pkt
w
5, nawarunkachokeSlonychwe,,wzozerunowy"stanowi4cym
zal4czniknr 2 do
prolok6hrz negocjacjiz dnia2l.09.2012r

9.

Inne infomacje
jestdo wniesrenia
Przedpodpisalriem
umowyWykonawca
zobowiqzany
zabezpieczenia
$ykonaniaumowyw wysokosciI % \vaftoscibruttourDo\1ry
za danyrok rcalizacji

10. Inlormacjeo zawarciuumouy
Umowazostalazawafiaw dniu 49.. .. - .?4.9..- .a91.?- ..2:
Wytw6rnia SprzQtuKomunikacyjnego,,PZL-Rzesz6w"
ul. I{etmafska 120,35-078Rz€sz6w
11. Zatwierdzeniewyniku postepowania
Pmcekomisjizakofczylysigw dniu27.09.2012r.
o godz.
Podpisyczlonk6wkomisjil
Przewodnicz4cy

mir Marcin IURMANCZYK

Sekretarz

PanJakubGAWRYSIAK

Czlonkowie

mjr ZenonGRABOWSKI
kpt. JacekGAJEWSKI
por.PiotrPUDLIK

Pmcekomisjiorazprotok6lpostepowania
o udzielenie
zam6wienia
wmz z
do niego drukamizatwierdzila4<ie+e+rr+ikza,ma,*iajqeege
/ osobaupowa2nionaprzez
kierownjk^ ZrrnrwiajAceeo*
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'ffir
AnnaWttowicz

