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Protokr6lpostppowaniao udzieleniezam6wieniaw trybie przetargu
Czp"56
og6lna
1.

DaneZamawiaj4cego
l€lna nazwaZamawiaj4cego:
Jednostks Wojskowa 422EI(RAKOW
Adres:
ul. Montelupich3
30-901Krak6w
REGON: 12139041s
NIP:
616:243-19-02
(12)455-77-18
teletbn
(12)455-75-53
faks:
e-mail:
wtlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl

2.

Przedmiot
zam6rvienia
Opisprzedmiotu
zam6wienia:
remont gl6rvnydw6chSmiglowc6wMi-8
Wafio3iszacunkowa
zam6wienia
ustalona
zostala
nakwote16.260.162,60
zl,
costanowi
r6wnovr'afo6i
3.959.808,?3
euro.
Ustalenia
wartoscizam6wieriadokomrow driu 03.08.2012r.
napodstawie
wniosku
o zahvicrdzenielrybu udzieleDia
zaD6wienia.
Osoba/ oso#

dokonujacaustaleniawartojci zam6wienia:Robert NOWAKOWSKI

Tryb postfpowania
prowadzono
Postgpowanie
w trybie:przetaryuzgodniez S 19 ust. I pld 1) w zwi:pku
z $ 20 WyfycznychMinistra Obrony Narodorvejw sprawiezssadi trybu zarvi€rania
um6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub spzet wojsko$TstanowiAcych
zal4cznikdo decyzjiNr 291,MONMinistra Obrony Narodowejz dnia 26.07.2006r.
(Dz.Urz. MON z 2006r,Nr 14 poz.179ze zm.).
t - n?pat@bae skrcslit

numerstony 1..

oznaczenie
sprawy48lDEC/2012
4.

Wykaz os6b zwi4zanych z przygotowatriem posltpowlnia oraz przeprorvadzeniem
posttJ,owaniapo stronie Zamawiaj4cegol
1. Imie i naz,visko kiorownika Zamawiajqocgo:

plk EugeniuszORZf,CHOWSKI
Kierownik Zamawiaj{cego,zgodniez $ 8 ust. I ww. W}'tycznychzlozyl oswiadczenre
na zal4czonymdruku ZPW-I I .
2. lmi€ i nazwiskopracownikaZamawiajqcego,kt6temukierowdk Zamawiaj{cego
powierzyl zastrzezonedla siebieczynno6ciw postepowaniuo udzieleniezam6wienia:
pplk Andrzej WROTNIAK
postQpowatria
o udzieleniezamdwienia
Crynnoi6: prrygotorvaniei przeprowadzenie
wszelkich
postppowa
obejmuje
dokonanie
u. Upowazni€nie
w przedmiotowym
wlmaganychobowi4zuj4cymiPrzepisami'w rym $Tbolu
czynnoSci
najkozystniejszej oferty, po upzedniej akceptacji Kierownika Zamawiaiqcego'
za $yj4tkiem:
o udzielenie
a) zahvierdzaniawniosk6wo pzeprowadzeniepostQpowania
publicznego;
zam6wienia
b) zawieraniaum6w o wykonaniczam6wieipublicznych.
PracownikZamawiaj4cego,kt6remukierownik Zamawiaj4cegopowierzyl zastrzezone
zgodniez $ 8 ust. I
dla siebieczynnosciw postepow.duo udzieleliezam6wienia,
drukuZPW-I l.
na zalqczonym
ww WytycmychzloLyloswiadczenie
3. Komisja zostalapowolanaw dniu 31.07.2012r.na podstawiedecyzji {+*1za4zf,'j+]'
u€h+varyt:Rozkazu DziennegoDow6dcy JW 4228Kr|k6w Nr 2147
(nale4,alaczytodpawietlni.lokuneht)
Czlonkowie komisji:
- mjr KrzysztofKOPYTEK
Przewodnicz4cy

Seketarz
Czlonek
Czlonek
Czlonek

- PanJakubCAWRYSIAK
- mjr Marcin FURMANCZYK
- mjr ZenonGRABOWSKI
- por.PiotrPUDLIK

udzielit czlonkomkomisji pelnomocnictwa
Kierownik Zarnawiaj4cego
JeaLnoczesnie
negocjacji.
do prowadzenia
* - hiepotEebneskrellit

bbt)

aumerstronyL-

oznaczenie
spmwy48lDECl2012
!v trybie przetargu
Protok6lpostepowania
o udzieleniezam6wieniaprowadzonego
a

Oglosz€nie
o postQpowaniu
1. Ogloszonico postepowaniuzostaloprzckazanodo ogloszeniaw:
ObronyNarodowej(BIP MON):
BiuletynieInformacjiPublicznejMinistershva
wBlP MON w dniu05.09.2012r.
w dniu05.09.2012r.
izostaloopublikowane
2. Og,loszenie
o postppowaniuzostaloprzekazanedo ogloszeniaw:
na stronie
i zostaloopublikowane
European
DefenceAgency(EDA)w dniu05.09.2012r.
4)24.
postgpowariaEDAEDA podnumeremreferencyjn)'rn
3. Ogloszenieo post€po\\anittI lyanmki przetal81/zostalyopublikowanena stronie
intemetowejZamawiajqcego:!IE&D!qg.!p.l!d!p!
do dnia01.10.2012r.
od dnia05,09.2012r.
w siedzibieZanawiajqcego- w mieJsclL:
zostalozamieszczone
4. Ogloszenieo postQpowaniu
Tablicaogloszef
do dnia01.10.2012r.
od dnia05.09.2012r.
zostaloopublikowane:.
o postQpowanir
5. Dodatkowoogloszenie
5a. t . Mod).Iikacja ogloszeniao postgpowaniuzostalaprzekazanado ogloszeniaw:
Biulelnie lnformacji PublicznejMinisterstwaObronyNarodowej(BIP MON):
BIP MON w dniu20'09.2012r.
i zostalaopublikowanaw
w dniu20.09.2012r.
2. Modyfikaoja Ogtoszeniao pos!€powariuzostalaprzckazanado ogtoszoniaw:
European
DefenceAgency(EDA)w dniu20.09.2012r.
na stronieintemetowej
zostalaopublikowana
o postppowaniu
Modyfikacjaogloszenia
Zamawiaj{ceso:II!:LLb!9g:!!{ti!-8!
od dnia20.09.2012r.
do dnia01.10.2012r.
w siedzibieZamawiajqcego
zostalazamieszczona
4. Modyfikacjaogloszenia
o postQpowaniu
do dnia01.10.2012r.
Tablicaogloszeiod dnia20,09.2012r.
udzieloneWykonawcomrv trakciepostgpowa n.
Infornacj€ i $Tja,4nienia
W tmkcie postqpowaniaZamawiaj4cypismemNr 1085/2012z dna20.09 2012r' i pismem
Nr l1I4l20l2 z dfia 25.09.2012r.:
- na zasadachokregfonychw rozdzialeVII ppkl5 ,Farunkdwprzet1rguudzielil wyjadniei
dotycz4cychll drunkdwprzetargu;
- zgodfie z rozdzialemXVII pkt I dokonalzmiany Iyanmk'\| Pzetalg i nod)4ikacji
..Oglosze4ia.
w trakcie postepowania.
udzieloneZamarviaj4cemu
6^. Informacjei wyje,6nienia
namocyS 13ust.3 omznapodstawie
W trakciebadaniai ocenyofed Zamawiaj4cy
wezwal
z dnia17 10.2012r.
pismami
i 128412012
Nr:
12E312012
ust.
2
Wltycznych
32
$
zlozon€j
ofefty
oraz
si9
na
tre56
skladaj4cych
dokument6w
Wykonawc6wdo uzupe.lnienia
zlozeniawviasnief.
6.

7.

Miejscei termin skladaniaofert:
poczt4
lub przeslad
w godz.700 1500
skladad1vsiedzibiezamawiaj4cego
oferty naLe2alo
naadres:
JednostkaWojskowa4228
Wydzial TechnikiLotniczejw Kutnie
ul. Bohater6vWalk nad Bzur4, 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
(tilia Kancelariilajnej JedDoslkiWojskowei4228SkledKultro).
\,\dniu0l.l0.20l2r.ogod/.11"".
Tenninskladania
ofedupb,nql
/ /

u

"'**'""'."]"lhW,luA

'e
"'a'ff
f
\'*a';
:::^''
"",..
strony

(podpiski
soby

oneJ)

spnwy 48IDEC12012
oznaczenie
8.

Otwarcie ofert
godz.1110
bezudziatuwykonawc6wwl
1. OtwarcieofertodbylosiQw dniu01.10.2012r.
JednostkaWojskowa 4228
Wydzial TechnikiLotniczejw Kutnie
ul. Bohater6wWalk nad Bzura,99-300Kutno
2. Do uplywu teminu skladaniaofert zlozono2 oferly, kt6rych zbjorczez€stawieniesfanowi
drnkZPW-12.
zalqczoDy
calosci
przeznaczyi
na sfinansowarie
zamierza
3. Kwotabrutto,jakqZamawiaj4cy
zt.
*mrosi 20.000.000.00
zam6wienia

9.

Informacjao spelnianiuwarunk6w udzialurv postQpowatriu
Wl,rnaganewarLurkiudzialuw postgpowaniuspelaia0 Wykonawc6w
zawartajestna zal4czonym
Infomacja o spelnianiuwarunk6wudzialuw post9powaniLr
DrukDZPW-17.

10.

Oferty Die przyjetc
W postepowaniunio przyj9to 2 ofcrt.
drukuZPW-18
zawartaiestnazaraczonym
Listaofertni€ Drzviglych

11.

Oferty nie wybrane
nie wybrano2 ofert.
W postQpowaniu
Lista ofeft nie wybranychzawartajest na zalqczonymdruku ZIW-19.

12.

Zamknieci€postQpowania
Zamawiajqcy,w oparciuo $ 42 ust. I pkt 1) wltycznych zamykapost€powade
w przedmiociezam6wieniaponicwaznic ztozonozodnejoferty podlegajacejwybraniu

Zatwierdzeniewyniku postepowania
o goilz.830.
sig w dniu 15.11.2012r.
Pracekomisjizakoriczyly
Podpisyczlonk6wkomisii:
Przewodniczqcy:
Sekretaz:
Czlonek:

mjr IczysztofKOPYTEK
PanJakubGAWRYSIAK
mjr ZenonGRABOWSKI

(podpisosoby

ADWd@{T

mnoffi*iu

