
Ogłoszenie nr 500042215-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością : 

„Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa"  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 618496-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 500067381-N-2017  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 

Krajowy numer identyfikacyjny 36302020500000, ul. Józefa Piłsudskiego  111A, 36-

100   Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 275 227, e-mail 

zwk@kolbuszowa.pl, faks 172 275 227.  

Adres strony internetowej (url): www.zgkim.kolbuszowa.pl  

Adres profilu nabywcy: www.zgkim.kolbuszowa.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: spółka prawa handlowego  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa"  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

DWK/PRZ/1/11/17  

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:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 

Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część I: Budowa 

kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki, składa się z: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 

Zarębki – sieć kanalizacji sanitarnej (koszty kwalifikowane), 2. Budowa kanalizacji sanitarnej 

we wsi Zarębki - przyłącza kanalizacji sanitarnej i odcinek sieci w Kolbuszowej dolnej 



(koszty niekwalifikowane). Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

miejscowości Werynia-Podlesie Weryńskie składa się z: 1. Budowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami w miejscowości Werynia-Podlesie Weryńskie - etap II – sieć wodociągowa 

(koszty kwalifikowane), 2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości 

Werynia-Podlesie Weryńskie - etap II – przyłącza wodociągowe (koszty niekwalifikowane). 

Część II - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia-Podlesie 

Weryńskie 1) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia-

Podlesie Weryńskie - etap II – sieć wodociągowa (koszty kwalifikowane): 45232150-8 

Roboty w zakresie rurociągów i przesyłu wody 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 

roboty ziemne 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 2) Budowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia-Podlesie Weryńskie - etap II – 

przyłącza wodociągowe (koszty niekwalifikowane): 45232150-8 Roboty w zakresie 

rurociągów i przesyłu wody 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45111230-9 Roboty w zakresie 

stabilizacji gruntu Zamówienie obejmuje: 1. Szczegółowy zakres robót określony został w 

dokumentacji projektowej: - projekcie budowlanym, - specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych - przedmiarze robót /przedmiar ma charakter pomocniczy/. Przy 

konstruowaniu ceny oferty podstawą jest projekt budowlany. Część I - Budowa kanalizacji 

sanitarnej we wsi Zarębki: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki – sieć kanalizacji 

sanitarnej (koszty kwalifikowane) obejmuje: Zakres rzeczowy zadania został opisany w 

trzech projektach dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarębki: a) 

projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Zarębki obejmujący 

budowę rurociągów grawitacyjnych i tłocznych wraz z przyłączami do 212 budynków, 

budowę 6 pompowni oraz 4 przekroczenia drogi powiatowej w rurach ochronnych, b) projekt 

jednego przekroczenia przewiertem torów kolejowych w rurze ochronnej, c) projekt dwóch 

przekroczeń przewiertem drogi krajowej w rurze ochronnej. Zakres rzeczowy obejmuje 

swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy zewn. 200 i 160 mm, budowę 

5 pompowni wraz z niezbędną armaturą i przyłączami, wykonanie ww. przekroczeń 

przewiertem. Część rurociągów grawitacyjnych należy wykonać przewiertami sterowanymi 

metodą płucząco-wierconą. Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 15 786,00 m należy 

wykonać z następujących rur kanalizacyjnych: a. rurociągi tłoczne o średnicy zewnętrznej 

90mm, długości 1 395,00 m: - z rur z polietylenu twardego PEHD 90x5,1 w zwojach o 

długości 1 395,00 m, w tym 77,0 m w rurach przewiertowych i osłonowych, b. rurociągi 

grawitacyjne o średnicy 160 mm, długości 6 980,00m, w tym: - z rur z polietylenu twardego 

PEHD 160x9,5 o długości 61,50 m, w tym 32,5 m w rurach przewiertowych i osłonowych, - z 

rur PVC litych 160x4,7mm SN 8 o długości 5 884,00 m, w tym 310,0 m w rurach 

osłonowych, - z rur z polietylenu twardego PE RC 160x9,5 o długości 1 034,50 m (55 

przepustów pod przeszkodami wykonanych metodą płucząco-wierconą), c. rurociągi 

grawitacyjne o średnicy 200 i 225 mm, długości 7 411,00m, w tym: - z rur z polietylenu 

twardego PEHD 200x9,5 o długości 19,00 m, w tym 14,0 m w rurach przewiertowych, - z rur 

PVC litych 200x5,9mm SN 8 o długości 6 194,50 m, w tym 147,0 m w rurach osłonowych, - 

z rur z polietylenu twardego PE RC 200x9,5 o długości 1077,50 m (38 przepustów pod 

przeszkodami wykonanych metodą płucząco-wierconą), - z rur z polietylenu twardego PEHD 

225x9,5 o długości 120,00 m, w tym 82,0 m w rurach przewiertowych (przekroczenie torów i 

drogi krajowej). Oprócz przepustów wykonanych metodą płucząco wierconą (bez rur 

osłonowych) zadanie obejmuje swoim zakresem również wykonanie przewiertów poziomych 

z rurami osłonowymi stalowymi o średnicy: - 219,1/6,3 mm – 1 szt o długości 12,00 m (pod 

drogą powiatową), - 219,1/6,3 mm – 1 szt o długości 14,00 m (pod drogą powiatową), - 

219,1/6,3 mm – 1 szt o długości 26,50 m (pod drogą powiatową), - 323,9/8,0 mm – 1 szt o 

długości 25,00 m (pod torami PKP), - 406,4/8,0 mm – 1 szt o długości 14,00 m (pod drogą 



powiatową), - 508,0/8,0 mm – 1 szt o długości 25,00 m (pod drogą krajową), - 508,0/8,0 mm 

– 1 szt o długości 25,00 m (pod drogą krajową). Zadanie obejmuje również wykonanie rur 

ochronnych : - PVC lite o śr. zewn. 160x4,7mm SN 8 o łącznej długości 29,50 m (na 

rurociągach PE 90), - PVC lite o śr. zewn. 250x7,3mm SN 8 o łącznej długości 314,50 m (na 

rurociągach o śr. 160 mm), - PVC lite o śr. zewn. 315x12,1mm SN 8 o łącznej długości 142,0 

m (na rurociągach o śr. 200 mm). Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej należy wykonać: - 

studzienki PE niewłazowe o średnicy 400 mm zwieńczenie teleskopowe - 386 szt, - studnie 

rewizyjne betonowe o średnicy 1000 mm prefabrykowane z betonu klasy C40/50, dennice 

betonowe z wkładką z PP lub PE o średnicy 1000 mm, zintegrowane z przejściami 

szczelnymi wyposażonymi w uszczelki, na kanale z rur PCV o średnicy 200 mm, z włazami 

żeliwnymi z zawiasem fi 600, D400, H150, z pokrywami żelbetowymi i pierścieniami 

odciążającymi - 39 szt, - studnie rewizyjne odwodnieniowe z kręgów betonowych o śr. 1200 

mm w gotowym wykopie: prefabrykowane z betonu klasy C40/50, dennice betonowe z 

wkładką z PP lub PE, zintegrowane z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki, na 

kanale tłocznym z rur PE 90, z włazami żeliwnymi z zawiasem fi 600, D400, H150, z 

pokrywami żelbetowymi i pierścieniami odciążającymi - 4 szt. Zakres obejmuje dostawę i 

montaż pięciu pompowni (bez pompowni P4), wraz ogrodzeniem terenu, utwardzeniem 

kostką brukową i wykonaniem zasilania w energię elektryczną. Niniejsze zadanie nie 

obejmuje swoim zakresem wykonania fragmentu sieci o średnicy 200 mm (17,00 mb) 

zlokalizowanej na terenie Aglomeracji Kolbuszowa w miejscowości Kolbuszowa Dolna 

(koszty niekwalifikowane). Z zakresu zadania wyłączono budowę pompowni nr 4, budowę 

rurociągu tłocznego PE 90 na odcinku P4-SR4 o długości 35,0 m, budowę odcinka sieci PVC 

200 o długości 48,0 m (w sąsiedztwie budynków nr 250 i 252), budowę 2 przyłączy PVC 160 

o długości łącznej 60,0 m do ww. budynków oraz budowę 2 studzienek rewizyjnych (S12/12 i 

S). 2) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki - przyłącza kanalizacji sanitarnej i 

odcinek sieci w Kolbuszowej dolnej (koszty niekwalifikowane) obejmuje: Zakres rzeczowy 

zadania został opisany na podstawie projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Zarębki obejmującego budowę rurociągów grawitacyjnych i tłocznych wraz 

z przyłączami do 212 budynków, budowę 6 pompowni oraz 4 przekroczenia drogi 

powiatowej w rurach ochronnych. Niniejsze zadanie obejmuje swoim zakresem budowę 212 

przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy zewn. 160 mm oraz budowę 17,0 m kanalizacji 

sanitarnej na terenie Aglomeracji Kolbuszowa w miejscowości Kolbuszowa Dolna. Część 

rurociągów grawitacyjnych należy wykonać przewiertami sterowanymi metodą płucząco-

wierconą. Przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 948,50 m należy wykonać z 

następujących rur kanalizacyjnych o średnicy 160 mm: - z rur PVC litych 160x4,7mm SN 8 o 

długości 1 855,50 m, w tym 92,0 m w rurach osłonowych, - z rur z polietylenu twardego PE 

RC 160x9,5 o długości 93,00 m (3 przepusty pod przeszkodami wykonanych metodą 

płucząco-wierconą). Zadanie obejmuje również wykonanie rur ochronnych: - PVC lite o śr. 

zewn. 250x7,3mm SN 8 o łącznej długości 92,00 m (na rurociągach grawitacyjnych o 

średnicy 160 mm). Ponadto zadanie obejmuje również wykonanie 17,00 mb sieci 

kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Kolbuszowa w miejscowości Kolbuszowa Dolna z rur 

PVC litych 200x5,9mm SN 8. Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

miejscowości Werynia-Podlesie Weryńskie - etap II: 1) Budowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w miejscowości Werynia-Podlesie Weryńskie - etap II – sieć wodociągowa 

(koszty kwalifikowane) obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci 

wodociągowej, na terenie miejscowości Werynia-Podlesie- etap II na działkach nr: 2054/2; 

2021/4; 2025; 2026; 2027; 2028; 2030; 2031; 2035/1; 2034/1; 2036/2; 2824/2; 2038/4; 2039; 

2051/4; 2052/1; 2054/1; 2040; 2049; 2047; 2054/3; 2811/1; 2059/1; 2058/1; 2058/2; 2051/3 – 

obejmuje swoim zakresem budowę sieci oraz 6 przyłączy do budynków i 1 przyłącza do 

studni wodomierzowej. Niniejsze zadanie obejmuje swoim zakresem budowę sieci 



wodociągowej z rur PE o średnicy zewn. 90mm, 63mm i 40 mm wraz z niezbędną armaturą 

oraz montaż 6 hydrantów nadziemnych dn 80mm. Projektowana długość sieci wodociągowej 

wynosi 2 309,00 m, w tym: - z rur PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 90 x 5,4 wynosi 1 

861,00 m, - z rur PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 63 x 3,8 wynosi 172,00 m, - z rur PE100 

SDR 17 (PN 10) w zwojach 40 x 2,4 wynosi 276,00 m. Budowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w miejscowości Werynia-Podlesie Weryńskie - etap II – przyłącza wodociągowe 

(koszty niekwalifikowane) obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci 

wodociągowej, na terenie miejscowości Werynia-Podlesie- etap II na działkach nr: 2054/2; 

2021/4; 2025; 2026; 2027; 2028; 2030; 2031; 2035/1; 2034/1; 2036/2; 2824/2; 2038/4; 2039; 

2051/4; 2052/1; 2054/1; 2040; 2049; 2047; 2054/3; 2811/1; 2059/1; 2058/1; 2058/2; 2051/3 – 

obejmuje swoim zakresem budowę sieci oraz 6 przyłączy do budynków i 1 przyłącza do 

studni wodomierzowej. Zamówienie obejmuje budowę 7 przyłączy wodociągowych z rur PE 

o średnicy zewn. 40 mm wraz z niezbędną armaturą oraz 1 studzienki wodomierzowej. 

Projektowana długość przyłączy wodociągowych wynosi 281,00 m i są one projektowane z 

rur PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 40 x 2,4 mm. UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do 

SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, 

pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty Zamawiający, Zamawiający zgodnie z art. 

29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” 

pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez 

zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie 

wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na 

celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując 

oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały 

równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu 

parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. 

Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić 

zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie 

mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą 

pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub 

wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie 

zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub 

materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca 

przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające 

równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli w 

opisie przedmiotu zamówienia jest 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 pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Kolejność preferencji norm należy zachować zgodnie z art. art. 30 ust. 1 pkt 2 

ustawy pzp. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w 

szczególności: 1) dla części nr I: a) projektami budowlanym, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót – dokumentacją projektową 

– opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział IV), b) Istotnymi postanowieniami umowy 

(Rozdział V), c) Przedmiar robót (Rozdział III) - przedmiar robót należy traktować 



pomocniczo. 2) dla części nr II: a) projektami budowlanym/wykonawczym, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót – dokumentacją 

projektową – opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział IV), b) Istotnymi postanowieniami 

umowy (Rozdział V), c) Przedmiar robót (Rozdział III) - przedmiar robót należy traktować 

pomocniczo.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
tak  

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8 

 

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45233200-1, 45232150-8, 45111230-9  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/01/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 3187326.73  

Waluta pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  4  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  

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: Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych ADMAR Adam Orzech, 

Alina Orzech spółka jawna  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Zbożowa 8  

Kod pocztowy: 36-100  

Miejscowość: Kolbuszowa  

Kraj/woj.: podkarpackie  

 

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 3920411.88  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3920411.88  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7724400.00  

Waluta: pln  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia-

Podlesie Weryńskie  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę 185.096,48 

zł brutto. Wartość oferty najkorzystniejszej, która wpłynęła w postępowaniu to 263.497,45 

zł brutto. Wartość oferty najkorzystniejszej znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć 

środków finansowych. Ponadto w ramach zadania planowano do wykonania przyłącza 

wodociągowe. Mieszkańcy sami muszą pokryć koszty związane z przyłączami 

wodociągowymi. Średni koszt jednego przyłącza przekracza kwotę 9.000,00 zł. Mieszkańcy 

(tj. właściciele nieruchomości, do których prowadzone będą przyłącza) na spotkaniu z 

Inwestorem w dniu 15.12.2017r. odmówili pokrycie kosztów przyłączy w tak wysokiej 

cenie. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia 

postępowania na w/w podstawie prawnej.  

 

 

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.  
 


