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Urząd Zamówień Publicznych 

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 

http://www.portal.uzp.gov.pl  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 

ZAMÓWIENIA 

 

  Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                         Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    

Zawarcia umowy ramowej                                      

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych? 

   tak   Numer ogłoszenia w BZP: 131584-2016           nie    

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? 

   tak   nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

  I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa:                       Gmina Pysznica 

 

Adres pocztowy:            37-403 Pysznica ul. Wolności 322 

Miejscowość:                  Pysznica Kod pocztowy: 37-403 Województwo: podkarpackie 

Tel.: 15/ 8410004,  15/8410198   Faks: 15/8410017 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):            

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 

        sąd lub trybunał 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 
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II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                     Dostawy                             Usługi   

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia 

 

I. Na zakres zamówienia składają się następujące roboty drogowe:    
 

Zadanie 1 -  Bąków – droga gminna nr 101205R  

 

 Roboty pomiarowe – 0,381 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1353,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym o średniej grubości  

12 cm po uwałowaniu - 1353,00 m2 / 162.36 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 3 cm po 

uwałowaniu - 1353,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1353,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości  4 cm po 

uwałowaniu - 1353,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 57 ,15 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie –  381 ,00 m2. 

 

 Zadanie 2 - Brandwica ul. Polna – droga wewnętrzna - działki nr ewidencyjne 410, 304/2 

 

 Roboty pomiarowe – 0,485 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1455,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym  o średniej grubości  

12 cm po uwałowaniu - 1455,00m2 / 174,60 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 3 cm po 

uwałowaniu - 1455,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1455,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 4 cm po 

uwałowaniu - 1455,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 72,75 m3 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie - 485,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 2 szt. 

 

Zadanie 3 -  Jastkowice ul. Polna – droga wewnętrzna - działka nr ewidencyjny 3281 

 

 Roboty pomiarowe – 0,354 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1125,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym o średniej grubości  

12 cm po uwałowaniu - 1125,00 m2 / 135,00 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 3 cm po 

uwałowaniu - 1125,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1125,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 4 cm po 

uwałowaniu - 1125,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5mm na uzupełnienie poboczy – 53,10 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie - 354,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 7 szt. 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 

  Zadanie 4 - Jastkowice ul. Cicha – droga - działka nr ewidencyjny 3277 

 

 Roboty pomiarowe – 0,175 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 525,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo - tłuczniowej  tłuczniem kamiennym o średniej grubości  

12 cm po uwałowaniu - 525,00 m2 / 63,00 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości  3 cm po 
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uwałowaniu - 525,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej - 525,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 4 cm po 

uwałowaniu - 525,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 26,25 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie - 175,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 6 szt. 

 

Zadanie 5 - Kłyżów ul. Zagórska – działki nr ewidencyjne 2022/24, 2022/27, 2024 

 

 Roboty pomiarowe – 0,520 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża- 1828,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym o średniej grubości  

12 cm po uwałowaniu - 1828,00m2 / 219,36 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości  3 cm po 

uwałowaniu - 1828,00 m2. 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1828,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 4 cm po 

uwałowaniu - 1828,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 78,00 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie - 520,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 3szt 

 Oznakowanie pionowe – 2 szt. 

 

Zadanie 6 -  Pysznica ul. Kaczyłów - boczna – droga wewnętrzna –  

                      działka nr ewidencyjny 1734/1 

 

 Roboty pomiarowe – 0,135 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 502,25 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym  o średniej grubości 

12 cm po uwałowaniu - 502,25m2 / 60,27 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 3 cm po 

uwałowaniu - 502,25 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -502,25 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 4 cm po 

uwałowaniu - 502,25 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 20,25 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie - 135,00 m2 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 Regulacja urządzeń obcych – 3 szt. 

 

 Zadanie 7 - Pysznica - łącznik od ul. Kwiatowej do Sportowej – droga wewnętrzna -  

                      działki nr ewidencyjne 2621, 3047 

 

 Roboty pomiarowe – 0,655 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1913,90 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym  

o średniej grubości 12cm po uwałowaniu - 1913,90 m2 / 229,67 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 3 cm po 

uwałowaniu - 1913,90 m2  

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1913,90 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 4 cm po 

uwałowaniu - 1913,90 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 74,85 m3 

 Oznakowanie pionowe – 1szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -  499,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 10 szt. 
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Zadanie 8 -  Pysznica ul. Słowackiego – droga wewnętrzna 

 

 Roboty pomiarowe – 0,360 km 

 Wykonanie koryta na głębokość 30 cm – 1332,00 m2 

 Wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1332,00 m2 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (pospółka 0-63mm) sprzętem 

mechanicznym grubości 25 cm  - 1332,00 m2. 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 15 cm – 1296,00 m2 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna mieszanka  0-31,5mm  o grubości 5 cm - 

1296,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 3 cm po 

uwałowaniu - 1260,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1260,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 4 cm po 

uwałowaniu -1260,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5mm na uzupełnienie poboczy o grubości 20 cm – 72,00 m3 

 Regulacja urządzeń obcych -  3 szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie.(2x 0,50) – 360,00 m2 

 Plantowanie obrobienie na czysto terenu przyległego do utwardzonych poboczy – 360 m2 

 

Zadanie 9 -  Pysznica ul. Wolności - boczna – droga wewnętrzna - działki nr ewidencyjne  

                      3529, 3593 

 

 Roboty pomiarowe – 0,24 5km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 817,25 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym o średniej grubości  

12 cm po uwałowaniu - 817,25 m2 / 98,07 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 3 cm po 

uwałowaniu - 817,25 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -817,25 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 4 cm po 

uwałowaniu - 817,25 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 36,75 m3 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie - 245,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 2 szt. 

 

Zadanie 10 -  Studzieniec – droga - działka nr ewidencyjnym 417/19 

 

 Roboty pomiarowe – 0,132 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 523,25 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym o średniej grubości  

12 cm po uwałowaniu - 523,25m2 / 62,79 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości  3 cm po 

uwałowaniu - 523,25 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -523,25 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości  4 cm po 

uwałowaniu - 523,25 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 19,80 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -  132,00 m2. 

 

             Zadanie 11 -  Słomiana ul. Podleśna – droga gminna nr 101231R 

 

 Roboty pomiarowe – 0,270 km 

 Mechaniczne wykonanie koryta na gł. 20 cm – 415,50 m2 

 Wykonanie profilowanie wraz z  zagęszczeniem podłoża – 1115,50 m2 

 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm – 415,50 m2 

 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8cm- 415,50 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym  
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o średniej grubości 12 cm i 9 cm po uwałowaniu - 1115,50 m2 / 106,05 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 3 cm po 

uwałowaniu - 1115,50 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1115,50 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 4 cm po 

uwałowaniu - 1115,50 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5mm na uzupełnienie poboczy – 40,50 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie - 270 m2. 
 

II.   Lokalizacja robót:  gmina Pysznica w miejscowościach:  
 

1) Bąków – droga gminna nr 101205R w km 1+400 - 1+781 (działki nr ewidencyjne: obr. Jastkowice 3220 i 3218,  

obr. Brandwica 882, 642/1 i 642/2)   

2) Brandwica ul. Polna - odc. I. od km 0+409 do km 0+ 554, odc. II. od km 0+000 do km 0+340 (działki nr 

ewidencyjne 410, 304/2) 

3) Jastkowice ul. Polna w km 0+000 - 0+354 (działki nr ewidencyjne 3281) 

4) Jastkowice ul. Cicha - droga w km 0+250 - 0+425 (działka nr ewidencyjny  3277 ) 

5) Kłyżów ul. Zagórska - droga w km 0+000 - 0+520 (działki nr ewidencyjne 2022/24, 2022/27, 2024) 

6) Pysznica ul. Kaczyłów - boczna w km 0+000 - 0+135 (działka nr ewidencyjny 1734/1) 

7) Pysznica - łącznik od ul. Kwiatowej do ul. Sportowej - odc. I. od km 0+000 do km 0+265,  odc. II od km 0+000 

do km 0+390 - (działki nr ewidencyjne 2621 i 3047) 

8) Pysznica ul. Słowackiego, w km 0+190 - 0+550 (działki nr ewidencyjne 568/6, 571/3, 577/1, 581/4, 584/4, 

587/2, 590/3, 593/4, 597/2, 599/2, 602/2, 605/5, 610/2, 613/2, 626/11, 638/2) 

9) Pysznica ul. Wolności – boczna w km 0+000 - 0+245 (działki nr ewidencyjne 3529 i 3593)  

10) Studzieniec – droga w km 0+350 do km 0+ 482 (działka nr ewidencyjnym 417/19)  

11) Słomiana ul. Podleśna – droga gminna nr 101231R w km 0+445 - 0+715 

(działki nr ewidencyjne  2257/1, 146, 266/20). 
 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz wymagania 

Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają    Dokumentacje projektowe, Specyfikacje technicznego 

wykonania i odbioru robót oraz Przedmiary robót załączone do niniejszej SIWZ – załącznik nr 10.  

 

IV. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t. ze zmianami), ustawie z dnia   23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. 

z 2014 r. poz. 121 j.t.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity 

tekst).   Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami 

techniczno-budowlanymi związanymi z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi, przepisami dotyczącymi 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów 

stosowanych w budownictwie.  
 

V. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do 

SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie 

rozwiązań równoważnych. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji 

projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 

Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry 

wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji 

projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty 

związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

wykonania wszystkich robót oraz wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych, które nie 

mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia 

kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.  
 

 

VI. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 5 186 000 euro, czyli jest 

mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 
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II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 
 

                                                   45.23.32.23-8 
 

 

 

Dodatkowe przedmioty 
 

  

 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

 

Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony            

Negocjacje z ogłoszeniem     

Dialog konkurencyjny         

 
 

Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki 

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 

 

 

 

 

 

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

    tak     wskazać projekt/program:    
             

    nie  

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):1)   
NAZWA (jeżeli dotyczy):1)      

                                                                                      
 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:    27.06.2016  (dd/mm/rrrr) 

 
 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:       6 
 

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:    0 
 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA2)  

Nazwa: 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z o.o.   

   
Adres pocztowy: 

          ul. Wrzosowa 97 
 

Miejscowość: 

                        Stalowa Wola 

Kod pocztowy:  

                37-450  
Kraj/województwo: 

Polska/woj. podkarpackie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)  

Wartość  873 494,36 PLN   

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  
 

 Cena wybranej oferty4)       628 506,66 

Oferta z najniższą ceną5)        628 506,66 /      Oferta z najwyższą ceną5)       820 246,11 

Waluta:  PLN 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 
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                                          GMINA PYSZNICA                     Wójt 

                                              ul. Wolności 322                  Tadeusz Bąk 

                                              37-403 Pysznica 

 

 

1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 
2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców 
3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 
4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku 

cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia 
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen 

jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia  
 

 

 

ZAŁĄCZNIK  I 

 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia  

z wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzono w trybie …………………………………… na podstawie art. …..   ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

   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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