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Protok6lpostpporvania
o udzieleniezam6wieniaw trybie negocjacji

t.

Danc Zamarviaj4cego
PelnanazwaZamawiaj4cego:
Jednostka Wojskorva ,t22E KRAKOW
ul. Montel pich 3
30-901Krok6w
REGON:
telefon
e-mail.

2.

NIPj
12139041s
(12) 455-17-18
faks:
wtlkutrro.zamowioniapubliczne@wp.rnil.p1

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

Przedmiotzam6wienia
Opisprzedmiot|.l
zam6wienia.
W-3 i SW-4
Zak[p drobtregosp-rzptui czgscizamiennychdo SDiglowc6rv
zl.
Wartosdszacurkowa
zam6wienja
ustalona
zostalanakwotg100.626,01
co slanowir6wnowarlodi24.854,52
€uro,
Ustalenia
wartoicizarn6wienia
dokonano
w dniu07.08.2012r.
napodstawie:
wniorkuo ratwierdzenie
7am6$ienia.
lrybu udzielenia
o.oha a\ehlado(onlj4carrsralenia
uanoicizamo$ienir:
\4rrcin Fl R\4A\CZYK.

3.

Tryb postppowania
proivadzonow trybie: negocjacjizjednym Wykonawcazgodnie
PostQpowanie
z S 19 nst. 1 pkt 3) w zwi4zkuz S 22 ust. I pkt l) WytycznychMinistra Obrony
Narodoweiw sprawiezasadi trybr zrwiemnia um6w,kt6ry€h przedmiotem
jest uzbrojenielub sprzQtwojskowystanorvi4cych
zal4cznikdo decyzjiNr 291/MON
(Dz.Urz. MON z 2006t-.,
Nr 14
Ministra Obrony Narodowejz dnia 26.07.2006r.
Doz.179ze zm.\,
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postQpowania
WykM os6bzwi4zanychz przygotowanierD
oraz przeplowadzeniem
postppowania
po stronieZ{marviaj4cego
1. lnrg i nazrvrskokierownika Zamarvial4cego:
plk Eugcni sz ORZECHOWSKI
KrerownikZamawiaj4cego,
zgodniez S 8 Lrst.I wN Wytycznychzlozyloiwiadczenie
na zalaczonymdruku ZPW-I 1
2. lnig i nazwiskopracownikaZamawiajqcego,
kt6remukierownikZamawiajzpego
powierzylzastrzeione
o udzielodezamowienia:
dla siebieczynnodciwpostppowaniu
pplkADdrzei WROTNL{K
przygotowaDie
postQpowania
zarn6wienia
Czynnos6r
i przeprowadzenie
o udzielenie
!v przedmiolowympostgpowaniu- z $ylzpz.3nil3m
wyboru ofefty najkorzyslniejszcj
craunruwy
orazza\\'ar
powierzll zastzezo\e
J?racorvnik
Zamawiaj4cego,
kt6remukierownikZarrawiaj4cego
am6wienia.zgodniez S 3 ust I
dla siebieczynnosci
w postQpowaniu
o udzielenie
drukuZPW-1I
\w. WytycznychzloZylo(wiadczenie
nazalQczonym
3. Kornrsjazostalapowolanaw dnru27.07.2012r
napodstawiedecyziiLza+zs4zea'.al
u€S+v€4E:
RozkazuDzieDnego
Dow6dcyJW 422EKrak6w Nr Z-145
(nale,! zal|czyt a.lpow iedhi dahnenl)

cdonkowie komisji:
Przewodniczqc)- nrjrMarcinI-LIRMANCI\K
- PanJakubGAWRYSIAK
Selffetarz
- mjr ZenonGRABOWSKI
Czlo ek
C7"ion€k
kpt .laoekCAJEWSKI
- por.Pioh PUDLIK
udzielilczlonkomkomisjipelnomocnictwa
.lednoczeSnie
KierowllikZarnawiaj4cego
do prowadzenia
negocjacji
4.

lmrona j nazwiska ekspet't6w (j".di ."na!i p.. ata",

zgodniez $ 8 ust-I ww. W)4ycnychzloz),lioswiadczenra
Czlonkowiekomisjii-eksper+
nazahczonymdrukuZPW-I1
5.

Wykonarvcazaproszonydo udzialuw negocjacjech
do:
Zaproszeliedo negocjacjizostalowyslanednia 27.08.2012r.
firmatnaz$a.)Wynv6rniaSprzttuKomunikacyjnego..PZL-SWI DNIK- S.A.
adfe\

l,2l-045 SrvidDik
Al. Lolnik6$ PolcLich

11.09.2012r.godz.11ur.
Tenlrinnegocjacjiwskazanyw zaproszeniu:
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Ncgocjacje
W dniu / dr+k€h* 11.09.2012r.pzeprowadzononegocjacjez Wykonawc4wskazan)'rnw pkt 5.

7.

Itrformacjao spelnieniuwarunk6w udzialurv post€pownniu
Wykonawca
zaproszony
do udzialuw negocjacjach
spolniawarunkiudzialu
'#a+
post€powaniu
i+hr+*+€{te?€1va+irr*,
kt6re Zanalviajacy
w
/ tlie{pet}ia
do negocjacjiz dnia27.0E.2012r.
oheilil w zaproszeniu

8.

Zakoi'czcnicpost€porvania
w zalqcznjku
Przedstawiciel
\\rykoDawcy
zaoferowal
dostawQ
sprzgtuwyszczeg6lnionego
ulnovl./przeznaczonego
do ,,wzoruumowy"po cenachzawaftychw ,,Wykazieprzedmiotlr
do dostawy",stanorviqsym
zolqozriknr I do prctohotuz negocjacjiz dnia I I 09 20I2r
teminy
Z lLwagina fakt, i2 w pozycjach5 + 9, 17omz 19- 20 Wykonawca7-aoferowal
z ich zal(upfl\ ramach
wykonaniaprzekraczaj:Lce
rok 2012,Zamawiaj4cy
zrezygnowal
o negocjacje
i Dstalono
cenyprzeprowadzo
niniejszejurnoNyW oparciuo zaproponowane
ptzyszlej
umo$y. Doprecyzowano
cenyjcdnostkowebnrfto sprzQtu)obowiqzujqcew ramach
takzetlpy i numeryrysunl6w sprzQtlrpseznaczonegodo zakupu.Po\rryzszazn^lazlo
potwrefdT-enie
w zal4czniku
do ,,wzoruumowy"bedacymzalacznikiem
ur 2 do protokohrz
nio przedstawilpotwierdzema
legocjacjiz dniaI I 09.2012rPrzedslawiciel
Sy'ykonawcy
zaplat-v
odpowiedziahosci
c1'rvilnej
od prowadzonei
skladkiza polisQubezpieczenia
gospodarczej
dzialalnodci
W zlvi4zkuz zaistnialymstanemfalqcm).m waru*iem koniecznymdo podplsarliaprzyszlej
ww- dolonontu.W dniu21 09.2012r
umolrybylo uprzednie
zlozenieZamawiaj4cemu
przestalwFlaganedokrrmeDO',
Wykonawca
za pisnemprzewodnim
Nr DGS/138E/2012
lv zwi4zkuz po$yZszymkomlsjaproponujezawrzeturnowgz WykonawcqwskazaDym
zakpzniknr 2 do
w pkt 5, nawarunkach
okreilonychwe ,,wzorzeumowy"stanowi4cyrn
protok6luz negocjacjiz dnia I 1.092012r

9.

Inne informacje
j estdo wniesien
ia zabezpieczenia
Przedpodpisan
iem umowyWykonawca
zobowiazany
o%
wykonaniaumowyw wysokoSciI walloscibruttoumowy-

10. Infor''racie o zarvarciu unowv

umorva
zosrala
zawarra
* a"i.i.2$...- .Q9...-en'!.Ar..
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$yNrdrniaSprzgtuKomunikaclJnego
.,PZL-S\\IDNIK- S.A.
Al. Lotnik6lv Polstrich1,21-045Swidnik
* - nicpatttebhe skrellit
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