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Protok6lpostQpowania
o udzieleniezam6wieniaw trybie negocjacji
1.

DaneZamawiajecego
PelnanazwaZamawiaj4cego:
J€dnostkaWojskowa 4228KRAKOW
ul. Montelupich3
30-901Krftk6w
NIP:
676-243-19-02
RECONI 121390415
(12)455-75-53
(12) 455-71-18
faks:
telefon
e-mail:
Mlkutno.zamowieniapubliczne@wp.milpl
Plzedmiotzam6wienia
Opisprzedmiotu
zam6wienia:
w zakresiemetod:penetradnej'
Szkol€niespecjalisryczne
z bndai nieniszcz4cych
proszkowej,prqd6wwirorrTchi ultradiwiekowejpersoneluSIL
magnetyczno
J€dtrostek lottriczvch SZ RP.
zl.
zam6wienia
ustalona
zostalanakwotQ56.910,57
Wartosdszacunkowa
co stanowir6wnowartosi13.704,14
euro.
napodstawie
Ustalenia
wartoicizam6wienia
dokonano
w dniu25.09.2012.
wnioskuo zatwi€rdzetri€
trybu udzieleniazam6wienia.
ustalenia
warto6cizam6wienia:
KrzysztofKOPYTEK.
Osoba/ es€ry dokonuj4ca

J.

Tryb postepowania
prowadzooo
Poslepowanie
w trybie:negocjacjizj€dnym Wykonawc4zgodniez S 19
ust. 1 pkt 3) w zrvi4zku z $ 22 ust. 1 pkt 1) Wytycznych Minisfra Obrony Narodowej
w sprawiezasadi trybu zawi€ranianm6w,kt6rych przedmiotemj€st uzbrojeniclub
zal4cznikdo d€cyzjiNr291,MON Ministra Obrony
sprzetwojskowystanowi4cych
(Dz.UIz. MON z 2006r.,Nr 14 poz,179ze zm-).
Narodowejz dnia 26.07.2006r.
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oznaczenie
sprawy50/DEC/2012

posrQpowaDia
oraz przeprowadzeniem
4. Wykaz os6bzwiqzanychz przygotorvaniem
post€powaoia
Io slronieZamarriajAcego:
1. Imip i nazwiskokierownika Zamawiajqcego:
plk EugeduszORZDCHOWSKI
Kierownik Zamawiaj4cego,zgodniez $ 8 ust, I ww. w),tycznych zlozyl oiwiadczenie
na zal4czonlmdruku ZPW-I 1
2. lmig i nazwiskopracownikaZamawiajqcego,
kt6remukierownik Zamawiajrlcego
powierzyl zaslrzeiorrcdla siebieczynnoici w postQpowaniu
o udzieleniezan6wienia:
pplk Andrzej WROTNIAK
postQpowania
o udzieleniezam6wienia
Czynnos6:przygotowaniei przeprowadzenie
w przedmioto*ym postppowaniu z wyl4czenienwyboru oferty najkorzystniejszej
orazzawarcDumowy,
PracownikZamawiajacego,kt6remukierownik Zamawiajqcegopowierzyl zastzeione
zam6wienia,
zgodniez $ 8 ust. I
dla siebieczynnosciw postepowaniu
o udzielenie
ww. Wyb,cznychzlozyl oswiadczeniena zal4czonymdruku ZPW-1L
3. Komisja zostalapowolanaw drliD 13.08.2012r.na podstawiedecyzji Lzarz&ze'le+
s€h#aly*: Rozkazu DziennegoDow6dcy JW 4228Krak6w Nr 2-156
(nalettzdl.tczya
odpaviednidotunent)
Cztotrkowie komisji:
- mjr Krzysztof KOPYTEK
Przewodnicz4cy
- Pan Jakub GAWRYSIAK
Sekretarz
- lnjr RobertNOWAKOWSKI
Czlonek
- mjr \4arcin IURMANCZYK
C/lonek
Jednoczesnie
Kierownik Zamawiajqcegoudzielil czlonkom komisji pehromocnictwa
do prowadzenia negocjacj i
4. Imiona i nazwiska rzeczoznaNc6w jekli zastalipanlani):

na
Czlonkowiekomisjizgodniez $ E ust.I ww. Wytcznych zlozylioSwiadczenia
zalaczonm druku ZPW-l I
J.

Wykonawcazaproszonydo udziah w negocjacjach
do:
Zaproszede
do negocjacjizostalo$yslanednia02.10.2012r.
firma (naava)
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
adres
ul. KsiQciaBoleslawa6, 01-494Warszawa
Temrin negocjacjiwskazanyw zaproszeniu:08.10.2012r-godz. ll"" -

t - niepatzebne sATeili

/

numer
strony
4

zPw-l

sprawy501DEC
/ 2012
oznaczenie
Negocjacje

w pkt 5
przeprorvadzono
z Wykonawcqwskazanym
negocjacje
W dniu/ ddaeh+0E.10.2012r.

7.

Informacia o spelnienirwarunkfiv udzialuw postepowaniu
Wykonawcazaproszonydo udzialuw negocjacjachspelniawarunl<iudzia+u
kt6re Zamawiaj4cy
w postQpowaniu
/ i+s,pehM6"i.+dzial+.,'r?€s+Qper#ari{}*,
okoSlilw zapruszeriu
do llegoDjaDji
z dnia02.10.2012r.

8.

Zakoiczeni€post€powatria
W trakcienegocjacjistrorryosiqgrQlyporozumieniei wynegocjowalywarunki umowy.
Zakresrzeczowyumowy orazj€j pozostalewa nkipodlegaj4cenegocjacjomzawi€raprotok6l
z nesocjacji
z dnia08.10.2012r.
Znwagi na znacz4cezmianywynegocjowanego
,,wzoruumowy" w stosunkudo pt-eslanego
przed
podpisaniem
wzormusial
umowljej wyregoc;owany
w zaproszeniu
do negocjacji,
lwsp
SZ
Zamawiajacego
i
Szefa
STL
uzyska6akceplacjeAdwokataobslugujqceeo
lvprowadzilzmiany
W dniu 12.10.20I2r.
SzefSTL lwsp SZ pismemNr 35244112
zostalyprzezWykonawcapismem Nr wych
do ww. ,,wzoruumowy", kt6re zaakceptowane
2456/12
716 10.2012t.
zawrzedumowpz Wykonawc4wskazanym
W zwiezkuz powyzszymkomisjaproponuje
pkt
okreSlonych
we
w
5, na warunkach
,,wzorzeumoDy" stanowi4qm zalacznikDr2
protok6lu
zmianami.
z negocjacjiz dnia08.10.2012r.
z wprowadzonymi
do

9.

Inne informacje
Wykonawcazlozyl pisemnzlprosbpo odstqrienieod wynogu wniesieniazabezpieczenta
przezkomisjQ,
prosbaWykonawcyuzyskalaakcepkcje
wykonaniaumo$y.Po uzasadnieniu
kierownikaZamawiajecego.
W z\viqzkuz po\\yzszym, zgodniez S 47 ust. 3 W)'tycznychZamawiaj4cyodstqpil
wykonanlaumowy
od obowi4zkuwniesieniazabezpieczenia

10.

Informacjeo zawarciuumo*y
z
umowazostala
za$arra
* dniu4A.. - .L0.. - .&.Q.A2-....
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.
ul. Ksiecia Boleslawa 6,01-494 Warszawa

1 1 . Zatwierdzeniewyniku postepowania
o godz. 13'u
Pracekomisjizakoiczylysiew dniu 17.10.2012r.
Podpisyczlonk6wkomisji:
Przewodniczqcy
S€kretarz
Czlonkowie

mjr Krrysrof KOPYTEK
PanJakubGAWRYSIAK
NOWAKOWSKI
mjr RobeTI
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