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Ogłoszenie nr 358564 - 2016 z dnia 2016-12-05 r.  

 

Pysznica: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2017  

 

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: 334248  

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 
 

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 Pysznica, krajowy numer identyfikacyjny 

83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. nr 24  , 37403   Pysznica, państwo Polska, woj. 

podkarpackie, tel. 158 410 004, faks 158 410 017, e-mail zamowienia@pysznica.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.pysznica.bip.gmina.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

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):  
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2017  

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
RI.I.271.9.2016 

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. Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2017 2. 

W ramach realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonywania niżej wymienionych usług: l/ Usługa wywozu zmieszanych odpadów 

komunalnych o kodzie 20 03 01: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli 

nieruchomości odpadów o kodzie 20 03 01, ich załadunek, transport i unieszkodliwianie w 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów wskazanej dla regionu północnego w 

Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub do Instalacji 

Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami 

dla Województwa Podkarpackiego. 2/ Zbiórka i zagospodarowanie selektywnie zebranych 

odpadów od właścicieli nieruchomości: - papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, 

tekstylia kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 01 - szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 

02, 15 01 07 - metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04 - tworzywa sztuczne, 

opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02 - opakowania wielomateriałowe, 

kod 15 01 05 Wykaz nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy 

Pysznica stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Dane przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ 

nie są zależne od Zamawiającego. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie 

stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy uwzględnieniu powstawania 

nowych nieruchomości oraz migracji ludności. Informacje podane w załączniku nr 1 będą 

aktualizowane przez Zamawiającego do 15 dnia każdego miesiąca. 3/ Zbiórka, transport i 

zagospodarowanie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów zebranych od właścicieli 

nieruchomości odpadów biodegradowalnych: kod 20 02 01 trawy, liście, gałęzie, roślinne 

odpady kuchenne itp. 4/ Zbiórka w aptekach, punktach aptecznych, punkcie selektywnej 

zbiórki odpadów przeterminowanych leków, kod: 20 01 31, 20 01 32, ich transport i 

utylizacja. Wykaz aptek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 5/ Prowadzenie Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych obok Zakładu Segregacji Odpadów działka nr ewidencyjny 

1201/2 w m. Pysznica, zwanym dalej PSZOK. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zostanie zorganizowany przez Zamawiającego – Gminę Pysznica i 

udostępniony Wykonawcy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu PSZOK w 

pojemniki na wszystkie dostarczane przez mieszkańców selektywnie zebrane i dostarczone 

odpady wymienione w pkt 6, których wielkość i typ będzie dostosowane do ilości 

przyjmowanych odpadów. Dla określenia ilości przyjmowanych odpadów wykonawca 

zobowiązany jest zważyć przywiezione odpady i prowadzić ewidencję określoną w ustawie o 

odpadach. PSZOK będzie przyjmował odpady od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 

do 18-tej z wyjątkiem świąt. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowanie zaplecza 

socjalnego dla zatrudnionego pracownika spełniającego wymagania BHP i ppoż., uzyskania 

zezwolenia na zbieranie odpadów w tym punkcie oraz obowiązek zawarcia umów z 
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dostawcami niezbędnych mediów. 6/ W ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych należy zbierać następujące odpady: papier i tektura, opakowania z 

papieru i tektury kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 01, szkło i opakowania ze szkła kod 

20 01 02, 15 01 07, metal, opakowania z metali kod 20 01 40, 15 01 04, tworzywa sztuczne, 

opakowania z tworzyw sztucznych kod: 20 01 39, 15 01 02, odpady biodegradowalne kod 20 

02 01, opakowania wielomateriałowe kod: 15 01 05, sprzęt elektryczny i elektroniczny kod: 

20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, odpady wielkogabarytowe kod: 20 03 07, odpady rozbiórkowe i 

budowlane kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, szkło okienne kod: 17 02 

02, świetlówki kod: 20 01 21, opony kod: 16 01 03, zużyte oleje, farby, rozpuszczalniki, 

akumulatory, baterie kod: 20 01 33, 20 01 34, zużyte opony kod: 16 01 03, popiół kod: 20 01 

99, przeterminowane leki kod: 20 01 31, 20 01 32. 7/ Wykonawca prowadząc punkt PSZOK 

wymieniony w pkt. 5 i 6 jest zobowiązany do zapewnienia recyklingu, przetworzenia i 

zagospodarowania zebranych tam odpadów. 8/ Celem oszacowania przez Wykonawcę masy 

odpadów, będących przedmiotem zamówienia w załącznikach nr 12 a i b do SIWZ zostały 

przedstawione sprawozdania za rok 2015 oraz wykaz nieruchomości z podziałem na 

poszczególne miejscowości i ulice. 9/ Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca 

sporządzi harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym 

Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Pysznica, który po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom 

nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany. 10/ 

Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, 

który musi być w dyspozycji Wykonawcy. 11/ Wykonawca w ramach oferowanej ceny 

dostarczy właścicielom nieruchomości pojemnik na odpady komunalne i worki na odpady 

komunalne zbierane w sposób selektywny. Pojemnik i worki powinny mieć logo wykonawcy 

i powinny być w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Pysznica. 12/ Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie odebranych 

surowców wtórnych są dochodem Wykonawcy, które zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia Wykonawca obowiązany był uwzględnić w kalkulacji przy ustalaniu 

ceny za wykonywaną usługę. 13/ Utylizacja i unieszkodliwianie zebranych odpadów odbywa 

się na koszt Wykonawcy. 14/ W przypadku występowania nieruchomości zamieszkałych 

przez mieszkańców gminy Pysznica nie ujętych w wykazie dostarczonym do SIWZ, 

wykonawca wykona usługę wywozu odpadów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w § 5 ust. 2 umowy z Wykonawcą. 15/ Wymagana częstotliwość wywozu 

odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: 1) odbieranie odpadów 

ulegających biodegradacji (opady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych) będzie 

prowadzone z częstotliwością, co 3 tygodnie (cały rok); 2) odbieranie odpadów pozostałych 

(zmieszanych) od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością co 3 

tygodnie; 3) odbieranie odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady 

wielomateriałowe, metal, tekstylia, szkło (białe i kolorowe), - selektywnie zebrane frakcje 

mogące zawierać następujące odpady, które ze względu na zanieczyszczenia nie spełniają 

kryteriów surowców wtórnych: papier i tektura, odzież, tekstylia, drewno nie zawierające 

substancji niebezpiecznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe prowadzone, 

odpady ulegające biodegradacji, odpady palne (w tym popiół) będzie z częstotliwością, co 3 

tygodnie, 4) odbiór odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych 

leków, odpadów niebezpiecznych takich jak: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, 

pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i 

opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe, będzie miał miejsce w dwa razy w roku w 

czasie organizowanych zbiórek; 16/ Wymagania stawiane workom i pojemnikom do 

selektywnej zbiórki odpadów: 1) odpady ulegające biodegradacji ( opady kuchenne i z 

pielęgnacji terenów zielonych)– worek biały; 2) szkło (białe i kolorowe) – worek zielony; 3) 
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papier i tektura oraz tekstylia – worek niebieski; 4) tworzywa sztuczne, puszki i drobny złom 

–worek żółty; 5) odpady palne (selektywnie zebrane frakcje mogące zawierać następujące 

odpady, które ze względu na zanieczyszczenia nie spełniają kryteriów surowców wtórnych: 

papier i tektura, odzież, tekstylia, drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, popiół) - pojemnik 120 l; 6) odpady 

komunalne zmieszane – worek czarny. 17/ Worki powinny spełniać niżej wymienione 

wymagania: 1) materiał - folia polietylenowa, 2) pojemność - od 80 do 120 l, 3) grubość - 

min. 60 mikronów 4) nadruk - oznaczenie rodzaju odpadów i nazwa przedsiębiorcy. 18/ 

Rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów palnych: - zabudowa jednorodzinna - 120 l, 

19/ Ilość worków do selektywnej zbiórki, które musi zapewnić Wykonawca: - biały, 

niebieski, żółty, zielony, czarny - po jednym na nieruchomość, następne po odebraniu pełnego 

worka, 20/ Wykonawca musi dysponować samochodami wymaganymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 21/ Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach i zgodnie 

z warunkami i wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ). 22/ W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

osiągnięcia nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów. 23/ 

Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego. 

W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony 

obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar z tytułu określonego w ust. l i 2, 

obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego 

po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej urnowy, a dotyczyć będą okresu 

realizacji przez Wykonawcą niniejszej umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości 

udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Informacje dodatkowe: 1) Mapa gminy stanowi 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Łączna liczba mieszkańców gminy Pysznica na dzień 30.09.2016 

r. wynosi: 10 863 osób. 3) Aktualnie w gminie Pysznica jest 3046 nieruchomości 

zamieszkałych przez mieszkańców - stan na 1.10.2016 r. Systemem wywozu odpadów 

objętych jest 2854 nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica - stan 

na 28.10.2016 r. Wykaz gospodarstw zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica 

stanowi załącznik nr 1. 4) W gminie Pysznica w roku 2014 oddano do użytku 65 budynków 

mieszkalnych, natomiast 87 w 2015 roku. W roku 2014 wydano 67 pozwoleń na budowę 

budynków mieszkalnych, natomiast w 2015 roku wydano 71 tych pozwoleń. 5) Długość dróg 

w kategorii gminnych przebiegających przez gminę – 67,41 km. 5. W celu łatwiejszej 

kalkulacji ceny przez Wykonawców Zamawiający przedstawia w tabeli poniżej rodzaje i 

ilości odpadów zebrane w 2015 roku na terenie gminy Pysznica. L.p. Rodzaj odpadu Kod 

odpadu Łączna ilość odpadów [Mg] 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 

03 01 - 750,0 2. Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 - 163,2 

3. Opakowania ze szkła 15 01 07 - 152,0 4. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 - 0,8 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 36 - 3,2 6. Zużyte opony 16 01 03 3,1 7. 

Odpady z betonu oraz gruz 17 01 01 - 13,8 8. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 - 22,7 9. 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 15 01 01 - 17,80 10 Przeterminowane leki 20 01 31 

20 01 32 - 0,128 6. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi 

harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym 

Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Pysznica, który po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom 

nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany. 7. 

Informacje dodatkowe a) Wykonawca usług może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 
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których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. c) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia, Wykonawca podał – o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których wyżej mowa, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. d) Stosownie do treści art. 36b ust. 

2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. e) Jeżeli 

powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. f) Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy Kodeks pracy wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia. g) Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – 

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności jak wyżej. 8. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje 

się w przedziale 30 000 do 209 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Określenie przedmiotu Zamówienia 

według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami, 

90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 90513100-7 

Dodatkowe kody CPV: 90500000-2, 90533000-2, 90514000-3 

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: 05/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT447600 

WalutaPLN 
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert2 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,  ,  ul. Wolności 

295,  37-403,  Pysznica,  kraj/woj. podkarpackie 

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 515808,00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 515808,00  

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 538000,00  

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.  

 


