Ogłoszenie nr 341564 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.
Kętrzyn: DOPROWADZENIE DO NALEŻYTEGO STANU TECHNICZNEGO CIĄGÓW
KOMUNIKACYJNYCH NA DZIAŁKACH 6/5, 82/24, 82/12, 82/11, 83/3, 83/4, 85, 86 W
MIEJSCOWOŚCI WOPŁAWKI, GMINA KĘTRZYN
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: 313924 - 2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
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: Urząd Gminy Kętrzyn, krajowy numer identyfikacyjny 53553400000, ul.
ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474
w. 17, faks 897 512 746, e-mail admidnitrator@bip.ketrzyn.sprint.com.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.gminaketrzyn.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:
DOPROWADZENIE DO NALEŻYTEGO STANU TECHNICZNEGO CIĄGÓW
KOMUNIKACYJNYCH NA DZIAŁKACH 6/5, 82/24, 82/12, 82/11, 83/3, 83/4, 85, 86 W
MIEJSCOWOŚCI WOPŁAWKI, GMINA KĘTRZYN

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RGG.272.56.2016
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:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST
DOPROWADZENIE DO NALEŻYTEGO STANU TECHNICZNEGO CIĄGÓW
KOMUNIKACYJNYCH NA DZIAŁKACH 6/5, 82/24, 82/12, 82/11,83/3, 83/4, 85, 86 W
MIEJSCOWOŚCI WOPŁAWKI, GMINA KĘTRZYN, którego zakres rzeczowy obejmuje m.in.: 1)
Etap I: Przebudowa jezdni na działce 6/5: - prace przygotowawcze, w tym prace pomiarowe i
wywiezienie gruzu; - roboty ziemne, w tym wywiezienie ziemi, wykopy, usunięcie warstw ziemi; prace nawierzchniowe, w tym profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowy z kruszywa; 2)
Etap II: Przebudowa ciągów komunikacyjnych na działkach 82/24, 82/12, 82/11,83/3, 83/4, 85, 86 prace przygotowawcze, w tym prace pomiarowe i geodezyjne, demontaż chodników i schodów,
wywiezienie gruzu; - roboty ziemne, w tym wywiezienie ziemi, wykopy, korytowanie, profilowanie
i zagęszczenie podłoża; - roboty nowe, w tym ustawienie krawężników, ustawienie obrzeży
betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie warstw podbudowy,
ustawienie barierek, remont schodów, dosypanie poboczy ciągów komunikacyjnych; 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w Dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załączniki do niniejszego
Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami
CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45233000-9 Roboty w
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233253-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie
układania chodników i asfaltowania 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 45450000-6 Roboty
budowlane wykończeniowa, pozostałe 4. W RAMACH W/W ROBÓT, WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST DO: 1) wykonania wszystkich prac potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów, 2) prowadzenia dziennika
budowy, 3) zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój
koszt oraz pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres trwania budowy, 4) zabezpieczenia
terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w szczególności do
przeciwdziałania wypadkom z udziałem osób trzecich; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania placu budowy, 5) zawarcia umów ubezpieczenia budowy na własny koszt, od ognia i
innych zdarzeń losowych oraz wszelkich szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich
Zamawiającemu, 6) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymania terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 7) natychmiastowego
usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w
trakcie realizacji robót, 8) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
9) wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach ma obowiązek
zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z tą regulacją oraz

ustawą - Prawo ochrony środowiska; W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić
odległość i koszt wywozu, składowania oraz utylizacji odpadów. 10) prowadzenia robót
rozbiórkowych, montażowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401); 11) sporządzenia i przekazania
Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić w terminie 5 dni od daty
przekazania placu budowy; 12) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o
przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach; 13) Wykonawca własnym staraniem zapewni
ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi; 14)
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z
użytkownikami infrastruktury; 15) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych
prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu; 16) Wykonawca winien informować
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót zanikających
(ulegających zakryciu) oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca nie
poinformował o tych terminach Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 17) bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i
likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii; 18) Wykonawca
zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz
przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 19) Wykonawca na terenie robót będzie
prowadził gospodarkę odpadami; każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z
obowiązującymi przepisami; Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów
potwierdzających ich zagospodarowanie; 20) opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i
bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca; 21) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić,
na czas trwania robót, kierownictwo: kierownika robót drogowych oraz innych osób wskazanych
przez Wykonawcę, działajacych w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić
nowego kandydata z Zamawiajacym; 22) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i
porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich
urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy w stanie nadającm się
do użytkowania 23) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń wpisanych do dziennika
budowy. 24) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z budowy
na drogę; 25) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i
podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w
trakcie wykonywania robót. 26) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty
lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich; 27) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe
na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę
do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt
natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji
robót; 28) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń
podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi
wyłącznie Wykonawca. 29) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiajacemu o
problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
30) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiajacego o zaistniałych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach; 31) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót,

zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym
terenie; 32) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób
widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie oznakowania w należytym stanie przez
okres trwania robót. 33) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy,
jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania
na własny koszt odbudowy (renowacji) zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji; 34) przekazania
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po sprawdzeniu jej kompletności przez Inspektora
Nadzoru, najpóźniej w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego; 35) udzielenia
na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres wskazany w ofercie i wydłużenia okresu
rękojmi za wady fizyczne do okresu równego gwarancji od dnia odbioru końcowego. UWAGA !
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, z zasadami wiedzy
technicznej, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i normami, a w
szczególności z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
załączonej do niniejszego OPZ. Wykonawca jest obowiązany zachować należytą starannością w
odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.
Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z
SIWZ, z dokumentacją projektową oraz STWiORB dotyczącą przedmiotowego zamówienia.
Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP,
PPOŻ, sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie uprawnienia budowlane. Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania
przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki
określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r. poz. 883
póź. zm.) oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041 z póź. zm.). Wszystkie nazwy własne urządzeń i
materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie
minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Mogą być zastąpione
przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na wykonawcy
zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować rozwiązania
równoważne zobowiązany jest dostarczyć wraz ofertą przetargową: karty katalogowe urządzeń,
certyfikaty i deklaracje zgodności, które umożliwią Zamawiającemu dokonanie porównania
parametrów technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż
wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania zamówienia nadają się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą
posiadać aktualne Certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Deklaracje Zgodności. Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502 z późn. zm.), w tym wykonujących w szczególności roboty brukarskie, roboty z zakresu
odwodnienia korpusu drogowego, roboty z zakresu konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni określone w załączonej dokumentacji. Sposób dokumentowania
zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz
sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy. Przedmiary
robót stanowią materiał pomocniczy dla wskazania technologii wykonania robót i obliczenia ceny
oferty. Wszelkie uszkodzenia na nieruchomościach sąsiednich lub wykorzystywanych przez
wykonawcę, powstałe w toku robót, niezwłocznie i nieodpłatnie usuwa Wykonawca. Do wykonania
zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o
parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej a
zadeklarowanych i przedstawionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w
stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na

zastosowanie/wbudowanie (tj. m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości)
dopuszczające ich użycie na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dobrane przez
projektanta materiały konkretnych producentów (jeżeli występują) Zamawiający traktuje zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za
pomocą podania pewnego standardu, dopuszczając do zastosowania (przedstawienia w ofercie)
materiały i urządzenia równoważne tj. inne odpowiedniki rynkowe, z zastrzeżeniem jednak, że nie
będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie takich
samych (lub lepszych) parametrów technicznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112000-5, 45233000-9, 45100000-8, 45233253-7,
45233222-1, 45110000-1, 45200000-9, 45230000-8, 45450000-6
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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: etap I
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT154811.44
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO" Sp. z o.o., dromo_ketrzyn@go2.pl, ul.
Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda, 14-100, Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
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 172799.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 172799.18
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172799.18
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
NAZWA:
CZĘŚĆ NR: 2
etap II
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art.93 ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej
oferty;
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert0
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
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

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.

