ZPW-I

sprawy52IDEC/2012
ozraczenie

JEDNOSTKA
WOJSI{OU/A
NB4228

WYOZIATTECHNIKI
LOTNICZEJ
99.300
Kulro

Protok6lposteporvania
o udzieleniezam6wieniaw trybie negocjacji
1.

DaDeZamawiajecego
PelnanazwaZamawiaj4cego:
JednostkaWojskowa4228KRAKOW
ul. Montelupich3
30-901Krak6rv
REGON: 121390415
NIP|
676-243-19-02
telelon
(12) 455-77-18
(12)455-75-53
faks:
e-rrail:
Mlkutno.zamowieniapubliczne@wp.milpl
Przedmiotzsm6wienia
Opisprzedmiotu
zam6wienia:
(ZSA) SmiglowcaW-3PL
zintegrowanego
Serwisowanie
sysf€muawiotricztrego
..GLUSZEC".
Wattoii szacunkowa
zam6rvienia
ustalona
zostalana kwotg162.601.63
zl.
co stanowir6wnowartosi39.852J6€uro.
UstaleniawartoScj
zam6wienia
dokonano
w dniu13.09.2012.
na podstawie:
$trioskuo zatwierdzetric
trybu udziclcnia
zam6wienia.
Osoba/ es€5y{ dokonujztcaustaleniawafto(ci zarn6wienia:Krrysztof KOPYTEI{.
Tryb postQporYania
prowadzono
Postgpowanie
w trybie:negocjacjizjednym Wykonnwcazgodniez S 19
ust. I pkt 3) w zwiqzkuz S 22 ust. 1 pkt 1) WytycznychMinistm Obrony Nrrodowej
w sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest nzbrojeniclub
sprzptwojsko$Tstatrorviqcych
zal4cznikdo decyzjiNr 291,MONMinistra Obrony
Narodowejz dnia 26.0?.2006r.
(Dz Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.179ze zm.).

+ ktcpotzebne tkreili;

no,n",aoooy4

ZPW-I

oznaczenie
sprawy52IDEC/20
l2

4. Wykaz os6bzwiAzanychz przygotowaniempostepow{niaoraz przeprorvadzeniem
po strotrieZamawiajqcego'
Fosl€powania
1, Imig i nazwiskokierownikaZamawiaj4cego:
plk EugeniuszORZECHOWSKI
KierownikZamawiaj4cego,
zgodniez $ 8 ust.I ww. Wytycmychzlozy.loiwiadczenie
na zalqczonym
drukuZPW-I I
2. Imig i nazwiskopracownika
Zamawiaj4cego,
kt6r€mukierownikZamawiaj4cego
powierzylzastrzei,one
dla siebieczynno(ciw postgpowaniu
o udzielenie
zarn6wienia:
pptk AndEej WROTNIAK
przygotowanie
postppowania
zam6wienia
Czynno66:
i przeprowadzenie
o udzielenie
w przedmiotowympostppowaniu- z *yl4czeniem wyboru ofer1ynajkozyslniejszej
omzzawarcra
urnowy,
PracoMik Zamawiaj4cego,kl6rcmu kierownik Zamawiaj4cegopowierzyl zastrzezone
dla siebieczynnoiciw postgpowaniu
o udzieleriezam6wienia,
zgodniez $ 8 ust I
ww Wyo,cznychzlozyloSwiadczenie
nazal4czonym
drukuzPw-l 1.
3. Komisja zostalapowolanaw dniu 16.0E.2012r.na podstawiedecyzjliI-zav4&eara/
u€$,r.la+ya:
Rozkazu DziennegoDow6dcy JW 4228Krak6\r Nr 2-158
(nalezra aczrt o.lpafiedni.lakunen,
cztonkowi€ komisji:
- mjr Krzysztof KOPYTEK
Przewodniczqcy
- Pan Jakub GAWRYSIAK
Sekretarz
( Tlnnek
- mjr \,,larcin
I t.RMA\C/YK

Czlonek
Czlonek

- njr RobetNOWAKOWSKT
- por PiotrPUDLIK

Jednocze6nie
KierownikZamawiajqcego
udzielilczlontomkomisji pelnomocnictwa
do prowadzenia
negocjacj
i.
4,

Inriona i nazwiska rzeczoziawc6\y

(je2elizo{ati paitatani).

Czlonkowiekomis.jizgodniez $ 8 ust. I ww. Wytycznychzlozyli oswiadczeniana
zal4czonymdruku ZPW-I I
Wykonawca zaproszony do udzialu w negocjacjach
Zaproszeniedo negocjacjizostalowyslanednia 25.09.2012r.dol

firma (nazwa)
aorcs

INSTYTUT TECHIIICZNY WOJSK LOTNICZYCH
ul. KsieciaBol€slawa
6,01-494
Warszawa

Temin negocjacjiwskazany
w zaproszeniu:
godz,1000
03.10.2012r.
a h! epoize bhe sl'leSli a

(potlpis

eosoby uiowaznionej)'

nurnerstrony4

ZPW-I

oznaczeniespEwy 52IDEC/2012
6.

Negocjacje
przeprowadzoiro
W driu / *riaeh* 25.09.2012r.
negoojacjo
z Wykomwc4rvskazanym
w pkt 5.

7.

Informacjao spelnieniuwarunk6w udzialuw postepowatriu
Wykonawca
zaproszony
do udzialuw negocjacjach
spelniawarunkiudzialu
wpost€powaniu/fiesp€lBie*€nfirk
ieh+rv-p€s@tl*,kt6reZamawiaj4cy
okrcdlilw zrproszcniudo ncgocjacj
i z dnia25.09.2012r.

c

Zakof czeni€postepowania
W trakcienegocjacjistroDydoprecyzowalyprzedmiotprzyszlejumowy i osiQgnQ.ly
porozlLmienie.
Zakes rzeczowyumowyomzjej pozostale
warunkipodlegaj4ce
negocjacjom
zawieraprotok6lz negocjacjiz dnia03.10.2012r.
Z uwagi na fakt, iz w przedmiotoNychnegocjacjachnie uczestniczylprzedstawiciel
pismemNr I167112z dnia05.10.2012r.
przeslalSzefowi
STL IWsp SZ,Zamawiaj4cy
STL lWsp SZ ,,wz6rumowy"celemakceptacji.
W dniu 10.10.2012r.
SzefSTL lwsp SZ pismemNr 34876/12poinformowalZamawiaj4cego
o akceptacji
zapis6w,.wzoru
umowy".
W zrviazkuz powyzszymkornisjaproponujezawrze6urnowez Wykonawc4wskruanym
w pkt 5, na warunkachoke(lonych we ,,wzorzeumowy" stanowi4cymzalqczniknr 2
do protok6luz negocjacj
i z dnia03 10.2012r.

9.

Inne inlbrmacje
Wykonawca
zlozylpisemn4proSbg
o odstqpienie
od wymoguwniesieniazabezpieczenra
przezkomisj€,prosbaWykonawcyuzyskalaakceptacjQ
*ykonaniaumowy Po uzasadnienlu
kierownikaZamawiaj4cego
W zwi4zkuz porvyzszym,
zgodniez $ 47 ust.J Wyrycznych
Zamawiaj4cy
odst4pil
od obowi4zkuwniesieniazabezpiecrcnia
wykonanuumowy

10.

Informacieo zawarciuumon'y
umowazostalazzwarta* d"i" 13.. - ./-9.. .
Instytut TechtricznyWojsk Lotniczych.
ul. KsieciaBoleslawa6.01-494Warszaw:.

ll.

.&91\..",

Zatwierdzenierryniku postepowania
Pracekomjsjizakofczylysipw dniu 17.-10.2012r.
o godz.830
Podpisyczlonk6rvkomisji:
Prz€wodniczqcy
Sekretarz
Czlonkowie

mir Krzysztof KOPYTEK
PanJakubGAWRYSIAK
mjr RobertNOWAKOWSKI

Pracekolnisji ora,, pfolok6l poslgponaniao Lrdzielenie
ramowienia $ raz z zalEczon)

do niegodrukamizauierdzila/@i!€e€o
kierownikaZamawrajqcego*

osob.upouxiniol)apfz

* hiepotftebheslcegia
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