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Ogłoszenie nr 500096836-N-2018 z dnia 02-05-2018 r.

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz: Przebudowa dróg i ulic oraz remont
kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521400-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500053806-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Krajowy numer identyfikacyjny 41105072900000, ul. ul. Piłsudskiego 21, 63-900
Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5465400, e-mail umg@rawicz.pl, faks 65 5464167.
Adres strony internetowej (url): www.rawicz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg i ulic oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Rawicz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZPF.2710.3.2018
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. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg i ulic oraz remontem kanalizacji deszczowej na terenie
gminy Rawicz zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami, w ramach niżej określonych części: 1)
CZĘŚĆ 1 – przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie, 2) CZĘŚĆ 2 – przebudowa drogi gminnej – budowa ścieżki pieszo – rowerowej Masłowo
- Załęcze 3) CZĘŚĆ 3 – remont sieci kanalizacji deszczowej na terenach powojskowych przy ul. Saperskiej w Rawiczu 2. Zamówienie w
zakresie CZĘŚCI 1 dot. przebudowy ul. Żeromskiego w Sarnowie obejmuje roboty budowlane i prace polegające w szczególności na: 1)
rozebraniu podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych, 2) odwodnieniu korpusu drogowego, 3) profilowaniu i
zagęszczeniu podłoża, 4) wykonaniu warstwy mrozoochronnej, 5) wykonaniu podbudowy pomocniczej z mieszanki z kruszywa, 6) wykonaniu
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i wyrównawczej oraz ścieku ulicznego, 7) oznakowaniu na czas prowadzenia robót
(projekt + oznakowanie), 8) wykonaniu innych prac towarzyszących niniejszemu zadaniu 3. Zamówienie w zakresie CZĘŚCI 2 dot.
przebudowy drogi gminnej – budowy ścieżki pieszo – rowerowej Masłowo - Załęcze obejmuje roboty budowlane i prace polegające w
szczególności na: 1) rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni bitumicznej, 2) rozbiórce podbudowy z kruszywa, 3) rozbiórce
obrzeży trawnikowych, krawężników betonowych, ław pod krawężniki oraz barier drogowych, 4) wykonaniu wykopów i nasypów, 5)
odwodnienie korpusu drogowego, 6) wykonaniu podbudowy, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 7) wykonaniu nawierzchni
z kostki betonowej brukowej, 8) umocnieniu skarp i rowów, 9) oznakowaniu na czas prowadzenia robót (projekt + oznakowanie), 10)
ułożeniu oporników betonowych, obrzeży oraz ścieków, 11) wykonaniu innych prac towarzyszących niniejszemu zadaniu. 4. Zamówienie w
zakresie CZĘŚCI 3 dot. remontu sieci kanalizacji deszczowej na terenach powojskowych przy ul. Saperskiej w Rawiczu obejmuje roboty
budowlane i prace polegające w szczególności na: 1) demontażu zbiornika gazu, rurociągów oraz studni rewizyjnych, 2) odwodnieniu oraz
zabezpieczeniu wykopów, 3) montażu sieci kanalizacji deszczowej, rurociągów i studni, 4) odtworzeniu nawierzchni betonowych,
bitumicznych, chodnikowych oraz nawierzchni z trylinki, 5) odtworzeniu obiektów małej architektury, 6) usunięciu warstwy ziemi urodzajnej,
humusowaniu terenu oraz karczowaniu krzaków, 7) oznakowaniu na czas prowadzenia robót (projekt + oznakowanie), 8) wykonaniu innych
prac towarzyszących niniejszemu zadaniu. 5. Szczegółowy zakres zamówienia, odpowiednio dla każdej części, stanowiący opis przedmiotu
zamówienia określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym (UWAGA: Przedmiary robót / kosztorysy zerowe mają charakter
orientacyjny – stanowią jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu
dla poszczególnych części w oparciu o dokumentacje projektowe i wizję w terenie) stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl,
(zakładka: zamówienia publiczne). 6. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zm.):
- roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych (dot. części 1 i 2), - roboty polegające na wykonaniu robót kanalizacyjnych (dot.
części 3) 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) Z
tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej
czynności. 3) Zamawiający w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
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Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co
do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do
przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i stanowisko powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,
potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. 7. Wykonawca przy realizacji zadań, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej, odpowiednio oraz osobno dla każdej części
zobowiązany będzie również do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami,
uzgodnieniami itp., zatwierdzonymi dokumentacjami projektowymi oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy,
posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz
placu budowy, 3) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień itp, 4) obsługi
geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. (do zdania Zamawiającemu),
jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym, 5) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak
również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej
w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania), 6)
właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz placu budowy, 7) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza
budowy, oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126), a także ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje i uprawnienia, 8) przeprowadzenia
niezbędnych odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 9) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów i
badań – dla części 2 i 3, dla części 1 jeżeli zajdzie taka potrzeba, 10) powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje
Wykonawca, a utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 11) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy itd), 12) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz
uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót, 13) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane
materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 - 60 miesięcy), 14) opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinku
wykonywanych prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20103 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 roku poz. 784) oraz odpowiedniego
oznakowania terenu na czas prowadzenia robót wg projektu i zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 15) inspekcji całego
odcinka remontowanej kanalizacji deszczowej za pomocą kamery i przekazania zapisu na płycie CD-ROM lub innym trwałym nośniku
elektronicznym wraz z opisem inspekcji całego odcinka remontowanej kanalizacji (2 egz.) w celu ustalenia jakości wykonanych robót.
Powyższe należy złożyć przed odbiorem końcowym, celem sprawdzenia wykonania robót – dot. części 3, 16) uczestnictwo Wykonawcy w
naradach organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności ustanowionego kierownika budowy. 8. Zamawiający zaleca dokonania wizji
lokalnej w celu zapoznania się z terenem przeznaczonym pod inwestycję. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9. Dokumenty
będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jak wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem
wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa i SIWZ, 2) Dokumentacja projektowa wraz z
załącznikami, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Przedmiar robót / kosztorys, 5) Oferta Wykonawcy. 10.
Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót,
jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Dokumentacji projektowych wraz z
załącznikami, 2) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z
załącznikami, 4) Obowiązujących normach 5) Przedmiarach robót / kosztorysach. 11. Wymienione w dokumentacji projektowej, kosztorysowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm
przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie
została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest
zastosowanie tej normy. 12. Mogące występować w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
lub dokumentacjach kosztorysowych wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego
standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane
przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione
parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę
oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie
gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych
parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowej
specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada
wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W
przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony
zgodnie z dokumentacjami projektowymi itd. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o
opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów
równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 14. Wybrany dla danej części Wykonawca zobowiązany będzie do
przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysu ofertowego w wersji papierowej i elektronicznej (ATH) na
bazie którego została skalkulowania cena oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111200-0, 45232130-2, 45000000-7, 45233000-9, 45233162-2, 45233200-1, 45233221-4,
45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
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https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/cb7fe7e8-2585-422a-b74f-79bc...

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 127789.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
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
Nazwa wykonawcy: Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gajowa 1
Kod pocztowy: 63-900
Miejscowość: Rawicz
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 139900.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139900.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139900.64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 61000.00 netto
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: remont sieci kanalizacji deszczowej na terenach powojskowych przy ul.
Saperskiej w Rawiczu

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert, tym na część 3 dot. remontu sieci kanalizacji deszczowej na terenach powojskowych przy ul.
Saperskiej w Rawiczu została złożona jedna oferta. Złożona oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zadania. Ponieważ Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec tego podjął decyzję
o unieważnieniu tej części postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.).
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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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