
Ogłoszenie nr 100724 - 2017 z dnia 2017-06-26 r.

Orzesze: „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu
przy ulicy Mlecznej- III”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 522751-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 94015 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21,
43-180  Orzesze, państwo Polska, woj. śląskie, tel. +48323248800, faks +48323248826, e-mail rzp@orzesze.pl
Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Mlecznej- III”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WRZP.271.21.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1.2 Przedmiot zamówienia: 1). Budowa żłobka 2-oddziałowego. Obiekt budowy zlokalizowany będzie w
Orzeszu Gardawicach przy ul. Mlecznej na działkach nr 588/68, 915/68, 910/68, 911/68. Budynek został
funkcjonalnie powiązany z istniejącym przedszkolem. Budynek będzie zawierał pomieszczenia sal zabaw i
sypialni dla każdej z dwóch grup dziecięcych liczących po 16 dzieci (łącznie 32). Każdy oddział posiada
zaplecze sanitarne oraz zespół rozdziału posiłków. Dostarczanych za pomocą łącznika z istniejącej kuchni w
przedszkolu. Podstawowe pomieszczenia żłobka są zaopatrzone w bezpośrednie wyjścia na zewnątrz
budynku (tarasy, na place zabaw). Projektowany budynek parterowy bez podpiwniczenia. Budynek na planie
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wydłużonego wieloboku w technologii tradycyjnej o zróżnicowanej wysokości ze względu na doświetlenie
światłem naturalnym pomieszczenia sypialni (P0.10). Ze względu na znaczną długość, w konstrukcji budynku
przewidziano zastosowanie szczeliny dylatacyjnej. Dylatacja dzieli budynek na dwie części, bryłę główną i
łącznik. Poziom parteru części rozbudowanej dostosowany do poziomu istniejącego budynku przedszkola.
Przekrycie budynku dachem płaski. Budynek usytuowany jest wzdłuż osi północ – południe. Wejście główne
do budynku następuje bezpośrednio z poziomu terenu za pomocą chodnika o spadku max 5% który nie
wymaga oporęczowania. Ściana z wejściem do budynku jest nieco cofnięta w stosunku do elewacji
frontowej, przez co wejście zyskuje szersze z zadaszenie razem z półokrągłym daszkiem podtrzymywanym
przez okrągły słup. Budynek przekryty jest dachem płaskim o kątach nachylenia 2% z pokryciem
bitumicznym. Powierzchnia zabudowy 431,15 m2 Kubatura brutto budynku 1880,26m3 2).Budynek
istniejący Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części pomieszczeń przedszkola i zmiany
sposobu użytkowania pomieszczeń, użytkowanych dotychczas przez gabinety lekarskie. Budynek
zlokalizowany jest w Orzeszu przy ul. Mlecznej na działce nr 588/68. Teren na którym posadowiony jest
budynek jest terenem płaskim. Budynek jest parterowy, nie podpiwniczony, przykryty stropodachem
wentylowanym, krytym papą asfaltową. Zakres obejmuje południowo-wschodnią część budynku, w której
mieści się strefa wejściowa przedszkola z administracją i szatniami, a także praktyka lekarska z gabinetami
leczenia schorzeń narządu ruchu. W zakres opracowania wchodzi również kotłownia zlokalizowana w
centralno-zachodniej części budynku. Zakres opracowania nie obejmuje pozostałych pomieszczeń
przedszkolnych, ani też pomieszczeń mieszczących stomatologiczną praktykę lekarską. Opracowany projekt
remontu i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń pociągają za sobą konieczność zmiany lokalizacji
ścianek działowych, wymianę części stolarki drzwiowej, ułożenie nowych posadzek oraz nowe wykończenie
ścian, odpowiednie do funkcji pomieszczenia. Projektowany remont i zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń skutkują zmianą lokalizacji gabinetu dyrekcji oraz sekretariatu, które zostaną umieszczone w
swym bezpośrednim sąsiedztwie, utworzeniem dodatkowego pomieszczenia szatni dla dzieci oraz
pomieszczenia socjalnego dla pracowników przedszkola. Zmianie ulegnie część pomieszczeń sanitarnych.
Dawna toaleta przylegająca do gabinetu lekarskiego zyska przedsionek z umywalką i przeznaczona zostanie
dla damskiego personelu przedszkola. Nie przewiduje się zatrudniania mężczyzn. Korytarz dotychczasowej
przychodni zdrowia zostanie przedłużony kosztem dawnego gabinetu lekarskiego i gabinetu dyrekcji
przedszkola, aż do połączenia z korytarzem przedszkolnym. Po wybudowaniu projektowanego budynku
żłobka wyremontowany korytarz zapewni wewnętrzną komunikację pomiędzy żłobkiem a przedszkolem. Z
części korytarza powstanie pomieszczenie mycia wózków, zaś brudownik dostępny z niniejszego korytarza
zostanie zmieniony w pomieszczenie techniczne przedszkola. Powierzchnia remontowana 141,64 m2. 3).
Branża elektryczna Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wraz z instalacją internetową i
instalacją monitoringu. 4). Branża sanitarna Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji mechanicznej dla rozbudowy
przedszkola o żłobek 2-oddziałowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Drenaż wokół budynku oraz wody
deszczowe odprowadzone będą do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej. ZMIANA W STOSUNKU DO
PROJEKTU. 5). Plac zabaw Przedmiotem zamówienia jest plac zabaw, zlokalizowany przy projektowanym
żłobku oraz istniejącym przedszkolu w Orzeszu - Gardawicach przy ul. Mlecznej. Nawierzchnie placu zabaw
wykonać z trawy naturalnej z rolki - ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU. Rezygnuje się z dużego placu
zabaw ujętego w projekcie - ZMIANA W STOSUNKU DO PROJEKTU. 6). Droga p.poż. wraz z parkingiem
oraz placem manewrowym Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi p.poż. z parkingiem oraz placem
manewrowym do projektowanego budynku żłobka. Parking obejmuje 11 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Zakres opracowania obejmuje roboty
budowlane związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla miejsc parkingowych oraz z
krat z tworzywa sztucznego nośności 250 t/m2 wypełnionych żwirem 5-20mm dla drogi p.poż. oraz placu
manewrowego. Droga będzie znajdować się w północno-zachodniej części działek podlegających inwestycji.
Parking zlokalizowany będzie wzdłuż tejże drogi w kierunku prostopadłym. Zjazd z drogi publicznej
znajdować się będzie na pograniczu działek 587/68, 588/68, 227 w północno-zachodniej części działek
podlegających inwestycji. Plac manewrowy znajdować się będzie na końcu drogi p.poż., służyć będzie do
zawracania wozów bojowych straży pożarnej. Zabrania się parkowania samochodów osobowych na tymże
placu. 7). Zjazd z drogi publicznej Przedmiotowe działki nr 588/68 oraz 587/68 posiadają aktualnie zjazd na
ul. Mleczną. Projektowany nowy zjazd będzie zlokalizowany w podobnym miejscu zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Jezdnia zjazdu zostanie utwardzona kostką brukową gr. 10 cm ułożoną na podbudowie z
tłucznia i piasku. Jezdnia zjazdu będzie okrawężnikowana. Przecięcie krawędzi zjazdu i krawędzi istniejącej
drogi publicznej zostanie wykonane poprzez zastosowanie łuków o promieniu 5m po obu stronach zjazdu.
Spadek podłużny na odcinku zjazdu nie przekroczy wartości 2%. Pochylenie poprzeczne krawędzi zjazdu
przy krawędzi drogi publicznej zostanie dostosowane do jej pochylenia na odcinku wspólnym. Krawędź
zjazdu w stosunku do istniejącego poziomu drogi będzie wykonana krawężnikiem najazdowym
15x30x100cm podniesionym o 10 cm. W pasie drogowym nie przewiduje się wykonywania żadnych robót,
poza umieszczeniem oznakowania pionowego. Przyjęto konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR2 i
kategorii gruntu G1. Minimalna grubość nowej konstrukcji ze względu na przemarzanie wynosić powinna
0,45h czyli 45cm. W miejscach występowania gruntów G1 podłoże gruntu rodzimego nie wymaga
wzmocnienia geosiatką. 8). Droga techniczna W wycenie należy uwzględnić wykonanie drogi technicznej w
celu dojazdu na teren budowy oraz demontaż ok. 90m ogrodzenia z siatki. Po zakończeniu prac należy
przywrócić teren do stanu pierwotnego i wykonać nowe ogrodzenie. W załączeniu szkic wykonania drogi
technicznej na teren budowy. 9) Wyposażenie dodatkowe obiektu należy zrealizować według opisu
technicznego do projektu architektoniczno-budowlanego pkt 2.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać
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lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.2014.925) § 2 pkt. 15,16,17.
Wyposażenie to powinno posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi
wymagania ergonomii i bezpieczeństwa. Wśród wyrobów które są objęte wymogiem posiadania certyfikatu
znajdują się: meble – krzesła, stoliki a także regały, szafy itp. – przeznaczone do wszystkich pomieszczeń
użytkowanych przez dzieci. Meble i sprzęt muszą posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą - PN-EN
1729-1 oraz PN-EN 1729-2. Atesty są wymagane w odniesieniu do środków czystości, paneli, dywanów, farb
do malowania ścian i sufitów. Zastosowane meble, urządzenia oraz pozostałe wyposażenie musi być
fabrycznie nowe. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego – Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument – odpowiednio certyfikat lub atest w stosunku do
wskazanych materiałów, potwierdzający, że zastosowany wyrób lub element spełnia określone wymagania.
10).W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane jest również: a) sporządzenie świadectwa charakterystyki
energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie b) zgłoszenie robót i przeprowadzenie odbioru
przez SANEPID Tychy (w tym badanie zdatności wody pitnej po wybudowaniu przyłącza wody); c)
zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę na każdym etapie budowy obiektu jak
również po zakończeniu budowy na potrzeby zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania, w tym
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz. wymaganej przy udzieleniu pozwolenia na
użytkowanie, włącznie z naniesieniem na zasoby geodezyjne starostwa powiatowego d) wykonanie projektu
organizacji ruchu na terenie realizowanej inwestycji na czas budowy poprzez umieszczenie odpowiedniego
oznakowania w terenie z uwzględnieniem warunków korzystania z terenu przez funkcjonujące budynki
zapewnienie nieutrudnionego dostępu do nich. e) zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i
energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów w
razie konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów w czasie budowy, f)
dokonanie niezbędnych uzgodnień (z zarządcami sieci infrastruktury technicznej) w zakresie organizacji
prowadzonych przez siebie robót i na mocy tych uzgodnień poniesienie wszelkich kosztów związane z tymi
uzgodnieniami) – Wykonawca na własny koszt zapewni specjalistyczny nadzór branżowy i odbiory w pełnym
zakresie (wymaganym przez zarządców sieci); g) wykonanie badań, sprawdzeń i prób instalacji, sieci,
urządzeń, przewodów kominowych i innych elementów obiektu, nie ujętych w przedmiarach robót a
wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgłoszenia obiektu budowlanego do
użytkowania, h) wykonanie badań, sprawdzeń nośności podbudowy, zagęszczeń podsypek, zasypek,
obsypek oraz innych elementów nie ujętych w przedmiarach robót a wymaganych przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania i Zamawiającego w
trakcie realizacji inwestycji; i) w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie pełnej dokumentacji
potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i służącej przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan
środków trwałych Zamawiającego; j) uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz
poniesienie wszelkich związanych z tym kosztów; k) wykonanie na swój koszt wszystkich zaleceń
wynikających z protokołów takich organów jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna,
Powiatowy Nadzór Budowlany, a wynikających z winy Wykonawcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do
SIWZ). 1.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie,
równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe
dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.4 Wykonawcy
mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia
przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.5. Opisując przedmiot zamówienia przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisanym. 1.6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w
szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
1.7 Warunki gwarancji - min. 3 lata gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia
roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez
uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.
1.8. KODY CPV Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień co do przedmiotu zamówienia
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne 45262522-6 Roboty murarskie 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45320000-6
Roboty izolacyjne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45420000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i
ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45450000-6 Roboty
budowlane wykończeniowe, pozostałe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
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Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9, 45260000-7, 45262522-6, 45400000-1, 45420000-7,
45430000-0, 45440000-3, 45443000-4, 45450000-6, 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, o unieważnieniu
postępowania: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). Zgodnie z cytowanym artykułem Zamawiający unieważnia postępowanie
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały trzy oferty: Oferta nr 1. Firmy:
Oczadło Franciszek "FARO" ul. Pisarka 30, 43-180 Orzesze, cena brutto oferty 1 780 000,00zł. Oferta nr 2.
Firmy: Zakład Remontowo Budowlany BUDOLEX, Stanisław Oleksy, 34-603 Ujanowice 109, cena brutto
oferty: 2 450 000,00 zł. Oferta nr 3. Firmy: Konsorcjum: 1.INSTAL-BAU Katarzyna Drost, ul. Rydygiera
14/1, 44-100 Gliwice - lider konsorcjum; 2. Biuro Inżynieryjne DANMON Sp. z o.o., ul. Matejki 5, 43-180
Orzesze; 3. Flagship Business Solutions Witold Ossera, ul. Kusocińskiego 4/10, 44-100 Gliwice , cena
brutto oferty: 1 469 850,00 zł. natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia wynosi 1 080 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na
realizację zadania do ceny oferty z najniższą ceną jak również do ceny najkorzystniejszej oferty, wobec
czego zachodzi cytowana wyżej przesłanka art. 93.ust. 1 pkt 4, na podstawie której postępowanie zostaje
unieważnione.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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