Ogłoszenie nr 21667 - 2017 z dnia 2017-02-08 r.
Pyrzyce: Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i
ośrodków w Gminie Pyrzyce
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: 373483-2016
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: Gmina Pyrzyce, krajowy numer identyfikacyjny 81116857110000,
ul. Plac Ratuszowy 1, 74200 Pyrzyce, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 39
70 320, faks 91 39 70 314, e-mail inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pyrzyce.um.gov.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:
Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i ośrodków w
Gminie Pyrzyce
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

EKiŚ.2713.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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. Zamówienie obejmuje: Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów,
przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 9 stycznia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku,
w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych, w tym z miejsca
zamieszkania do: a) szkół podstawowych w: Pyrzycach, Mielęcinie, Okunicy, Brzesku,
Żabowie b) Publicznego Gimnazjum oraz Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach,
c) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach, d) OREW w Nowielinie i
Przedszkola Publicznego w Brzezinie, e) Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w
Pyrzycach - i ich odwiezienie do miejsca zamieszkania. Przewozy dotyczą dni w roku
szkolnym, w których odbywają się zajęcia lekcyjne zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
2016/2017 i 2017/2018, codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć w
szczególności ferii i dni świątecznych. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia
usługi zgodnie z harmonogramem i wykazem tras ustalonym z Zamawiającym w ramach
utworzonych przez Wykonawcę linii komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu
dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 20, na podstawie imiennych biletów miesięcznych.
3. Wykonawca może odpłatnie przewozić również inne osoby pod warunkiem dysponowania
wolnymi miejscami w autobusie i co jednocześnie zostanie przez niego uwzględnione przy
kalkulacji ceny za świadczoną usługę dla Zamawiającego. 4. Uczniowie objęci dowozem (są
dowożeni z miejsc ustalonych przez Zamawiającego) zamieszkują w następujących
miejscowościach lub ich częściach: Pyrzyce (z ul. Czerwonomłyńska, ul. Lipiańska, ul.
Rycerza Przybora, ul. Mickiewicza, ul. Równa), Obromino, Mechowo, Letnin „Górny”,
Letnin, Brzesko, Brzesko „Dolne”, Mechowo, Nowielin, Rzepnowo, Rzepnowo „Kolonia”,
Obojno, Turze, Turze „Dolne”, Giżyn „I”, Giżyn „II”, Młyny, Żabów, Ryszewko, Ryszewko
„Lipki”, Nieborowo, Pstrowice, Mielęcin, Mielęcin ul. Zagórska, Mielęcin ul. Batowska,
Nowice, Wołczyn, Mielęcinek, Krzemlin, Derczewko, Derczewo, Sitno, Czernice, Okunica
„Centrum”, Okunica „Fabryka”, Stróżewo, Stróżewo „Kolonia”, Ryszewo, Brzezin
„Przedszkole”. 5. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający imienne wykazy
uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości, terminy i godziny dowozu i odwozu
uczniów poszczególnych szkół, przedszkola i ośrodków Zamawiający w roku szkolnym
2016/2017 przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Na rok szkolny
2017/2018 przekaże niezwłocznie do Wykonawcy po uzyskaniu takich informacji i
szczegółowego harmonogramu od dyrektorów szkół. Lista uprawnionych dzieci i młodzieży
może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian (rozszerzenia lub
zmniejszenia) ustalonych list uprawnionych dzieci i młodzieży, wynikających ze zmian,
których nie był wstanie przewidzieć na etapie podpisania umowy. W przypadku, gdy zmieni
się liczba dzieci objętych dowozami w ramach tego zadania, ale nie przekroczy ona 10 osób
w ramach obwodu szkolnego, to te 10 osób będzie korzystało z imiennych biletów
miesięcznych z zachowaniem 100 % ulgi. Dopiero po przekroczeniu tej liczby Zamawiający
będzie dokonywał dodatkowego zakupu biletu miesięcznego wg wartości nominalnej i w
takim przypadku wynagrodzenie zostanie skorygowane adekwatnie do wynikających zmian.
7. Wykonawca zapewni dowóz uczniom do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i
ośrodków w Gminie Pyrzyce z miejsc zamieszkania, których odległość do placówek nie
przekracza 3 km na podstawie imiennych biletów miesięcznych z zachowaniem 100 % ulgi.

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą liczbę wystawionych imiennych biletów
miesięcznych z uwzględnieniem zapisów w punkcie 6. 9. Wykonawca dokona każdorazowo
aktualizacji tras w przypadku zmiany uczestników usługi, o czym będzie informowany przez
Zamawiającego. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali rozkład jazdy
zawierający orientacyjne godz. przyjazdów, odjazdów oraz przystanki lub punkty zbiorcze.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dowożenia uczniów pojazdami wykazanymi w
załączniku nr 7 do SIWZ sprawnymi technicznie, estetycznymi, dopuszczonymi do ruchu
według przepisów o ruchu drogowym i przewozach szkolnych oraz oznakowanymi stosownie
do charakteru świadczonych przewozów. Zmiana pojazdu świadczącego usługę może się
odbyć za zgodą Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w każdym czasie nie wyrazić zgody
na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeżeli stan pojazdu lub kierowcy budzą uzasadnione
wątpliwości. 11. Wymagania dotyczące pojazdów i kierowców: - Wykonawca zapewni co
najmniej pięć pojazdów, z których każdy powinien posiadać, co najmniej 45 miejsc
siedzących dla pasażerów i jeden z nich powinien być przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub o kulach; - Usługa będzie
świadczona przy użyciu w pełni sprawnych pojazdów samochodowych, dopuszczonych do
ruchu, zapewniających transport z miejscami siedzącymi dla dzieci oraz opiekuna. - Pojazdy
powinny posiadać dowód rejestracyjny oraz ważne badanie techniczne wpisane do dowodu
rejestracyjnego, opłaconą polisą ubezpieczenia OC oraz NNW od następstw nieszczęśliwych
wypadków dla kierowcy i wszystkich pasażerów. Pojazdy przewożące dzieci powinny być
oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - Wykonawca zapewni co
najmniej pięciu kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do
kierowania pojazdami; - W związku z przejęciem przez Wykonawcę zadania dowozu
uczniów do szkół, przedszkola i ośrodków w Gminie Pyrzyce od Urzędu Miejskiego w
Pyrzycach, Wykonawca na czas realizacji zamówienia zatrudni pięciu kierowców autobusów
dotychczas wykonujących to zadanie w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, jeżeli wyrażą na to
zgodę, na zasadach zatrudnienia przez cały okres na poziomie nie niższym niż wynagrodzenie
jakie otrzymywali u Zamawiającego, na które składają się: wynagrodzenie zasadnicze i
dodatek za wysługę lat w kwocie w sumie dla wszystkich kierowców: 11.976,00 zł. 12. Do
realizacji ww. przewozów Wykonawca powinien przekazać takie środki transportu, aby w
czasie jazdy zapewnić uczniom miejsca siedzące zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia: a) zachowania bezpieczeństwa, punktualności i
sprawności technicznej pojazdów w ramach przedmiotu zamówienia, b) zastępczego środka
transportu w przypadku awarii pojazdu, o nie gorszym standardzie z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawnych oraz kryteriów określonych w SIWZ przez
Zamawiającego. 14. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z
obowiązującym prawem krajowym. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszystkie
wymagane prawem ubezpieczenia i uprawnienia. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia
powinien gwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób.
Wykonawca powinien zapewnić komfortowe warunki przewozu, a w okresie jesiennozimowym temperaturę w pojeździe co najmniej 15°C. Na stopniach wejściowych do
autobusów nie może zalegać lód i śnieg, stopnie nie mogą być śliskie. 15. Wykonawca ponosi
wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, w
tym przewożonym uczniom powstałe w związku z realizacją zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest ubezpieczyć pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas
przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca powinien posiadać
ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł. 16. Pojazdy
wykorzystywane przez Wykonawcę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NNW oraz aktualny
przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywania umowy

zweryfikować ww. okoliczności. W przypadku wystąpienia braku ubezpieczenia pojazdu w
tym zakresie lub jego aktualnego przeglądu technicznego w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą
danego pojazdu i niezwłocznego ich uzyskania oraz podstawienia innego zastępczego
pojazdu, spełniającego powyższe wymagania. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni
pojazdu zastępczego spełniającego wymagania w powyższym zakresie w ciągu 1 h od
wezwania, Zamawiający może powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Braki te mogą ponadto stanowić
podstawę od odstąpienia od umowy. 17. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy
PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę kierowców wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: −
wykonywanie prac związanych ze świadczeniem usługi odwozu i dowozu uczniów tj. praca
kierowcy; 2) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w
zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt
1 zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od
podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób
obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców, - Zamawiający
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu
weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami
wskazanymi przez Wykonawcę; 3) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa
w art. 29 ust. 3a: − Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar
umownych, a w przypadku dwukrotnego niewywiązania się ze wskazanych obowiązków,
niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy. 18. Do
sprawowania opieki nad uczniami w trakcie przewozu Wykonawca zapewnia przynajmniej
jednego opiekuna dla każdego pojazdu. Funkcji tej nie może pełnić kierowca. Opiekun musi
być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, niekaraną za
przestępstwa popełnione umyślnie. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem uczniów podczas
przewozów. Opiekun i kierowca współpracują ze sobą, celem zapewnienia bezpieczeństwa
wszystkim dowożonym uczniom. Do zakresu obowiązków opiekuna należy nadzór i opieka
nad uczniami w trakcie dowozów i odwozów, w czasie wsiadania, zajmowania miejsca, w
czasie wysiadania z pojazdu i przechodzenia przez jezdnię oraz sprawdzanie zgodności
przewozów z harmonogramem (m.in. sprawdzanie stanu ilościowego uczniów na danym
kursie i na danym przystanku). Opiekun zobowiązany jest do posiadania odpowiednich
uprawnień do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem. Uprawnienia
takie uzyskuje się po odbyciu odpowiedniego szkolenia (art. 6 ust. 3A ustawy Prawo o ruchu
drogowym – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.). Są one niezbędne szczególnie w sytuacji,
gdy z okoliczności towarzyszących dowożeniu wynika, że opiekun dzieci i uczniów powinien
zatrzymać ruch drogowy w celu umożliwienia podopiecznym bezpiecznego opuszczenia
autobusu i przejścia na drugą stronę jezdni. 19. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania
się z istniejącymi obecnie trasami przewozu, warunkami panującymi na nich, a w
szczególności: szerokością dróg, siecią przystanków, lokalizacją miejsc nawrotu i wszystkich
innych czynników mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 20. Zamawiający
informuje o liczbie uczniów dowożonych w roku szkolnym 2016/2017 do poszczególnych
szkół, przedszkoli i ośrodków: 1) Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach Lp. Miejscowość
Liczba uczniów 1 Pyrzyce ul. Rycerza Przybora 11 2 Obojno 10 3 Rzepnowo 2 4 Żabów 33 5

Nieborowo 10 6 Ryszewko 3 7 Młyny 4 8 Giżyn 3 9 Turze 8 10 Ryszewo 2 11 Brzezin 1 12
Czernice 1 13 Okunica 7 14 Stróżewo 7 15 Pstrowice 1 16 Mielęcin 10 17 Mielęcinek 2 18
Krzemlin 7 19 Nowielin 13 20 Obromino 1 21 Mechowo 6 22 Brzesko 20 23 Letnin 2 2)
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Lp. Miejscowość Liczba uczniów 1 Pyrzyce ul. Rycerza
Przybora 2 2 Giżyn 2 3 Brzesko 3 4 Rzepnowo 1 5 Mielęcin 5 6 Krzemlin 4 7 Pstrowice 1 8
Żabów 4 9 Ryszewo 1 10 Młyny 1 11 Brzezin 1 12 Nieborowo 1 3) Szkoła Podstawowa w
Brzesku Lp. Miejscowość Liczba uczniów 1 Pyrzyce 4 2 Obromino 12 3 Mechowo 10 4
Letnin 25 4) Szkoła Podstawowa w Okunicy Lp. Miejscowość Liczba uczniów 1 Czernice 3 2
Brzezin 6 3 Okunica 14 4 Pyrzyce 1 5 Ryszewo 17 6 Stróżewo 25 5) Szkoła Podstawowa w
Mielęcinie Lp. Miejscowość Liczba uczniów 1 Mielęcin ul. Zagórska 3 2 Mielęcin ul.
Batowska 6 3 Mielęcinek 14 4 Krzemlin 47 5 Pstrowice 7 6 Derczewo 16 7 Derczewko 3 8
Sitno 14 9 Nowice 3 10 Wołczyn 4 6) Szkoła Podstawowa w Żabowie Lp. Miejscowość
Liczba uczniów 1 Nieborowo 20 2 Ryszewko 13 3 Młyny 6 4 Giżyn 9 5 Turze 24 7) Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach Lp. Miejscowość Liczba uczniów 1
Pyrzyce, ul. Mickiewicza 13 2 Pyrzyce, ul. Rycerza Przybora 20 3 Pyrzyce, ul.
Czerwonomłyńska 2 4 Pyrzyce, ul. Równa 6 5 Nowielin 28 6 Obojno 16 7 Rzepnowo 7 8)
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie Lp. Miejscowość Liczba
uczniów 1 Pyrzyce 10 9) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pyrzycach Lp.
Miejscowość Liczba uczniów 1 Żabów 1 2 Krzemlin 1 3 Brzesko 4 10) Przedszkole
Publiczne w Brzezinie Lp. Miejscowość Liczba uczniów 1 Okunica 6 2 Ryszewo 4 3
Stróżewo 3 11) Pyrzycka Szkoła Muzyczna I Stopnia w Pyrzycach: Lp. Miejscowość Liczba
uczniów 1 Brzesko 1 Przywozy nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 7:00 i
zakończyć nie później niż o godzinie 7:50 – do szkół podstawowych, przedszkola i
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz o godzinie 8.20 – do gimnazjów i
Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Nowielinie. Do Pyrzyckiej
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach uczniowie dowożeni będą do Pyrzyc
popołudniowymi kursami powrotnymi. 21. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonaną
usługę nastąpi w rozliczeniach miesięcznych na podstawie wystawionej faktury przez
Wykonawcę. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną usługę w
terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
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 nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT411406.62
Waluta

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
Konsorcjum. Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie
Wlkp. Spółka z o.o. , , ul. Podmiejska 20, 66-400, Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie
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 392000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 392000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 392000.00
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:
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.

