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Ogłoszenie nr 510216964-N-2019 z dnia 11-10-2019 r.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku: Przebudowa parku przy Alei Sienkiewicza, parku im. Jerzego Waldorffa oraz Placu Bł. Bronisława Kostkowskiego,
parku przy Palcu Powstańców Warszawskich w Słupsku
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
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.01.02-22-0001/17-00 Projektu ”Łamiemy bariery, łączymy pokolenia –
rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
Rewaloryzacja istniejących skwerów na obszarze rewitalizacji
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583152-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540186943-N-2019, 540192918-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 22122171500000, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. +48 59 841 00 91, e-mail zamowienia@zimslupsk.com, faks +48 59 848 37 35.
Adres strony internetowej (url): www.zimslupsk.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa parku przy Alei Sienkiewicza, parku im. Jerzego Waldorffa oraz Placu Bł. Bronisława Kostkowskiego, parku przy Palcu Powstańców Warszawskich w
Słupsku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP5.261.16.2019
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 dotyczące zagospodarowania terenów zieleni otaczających pierścieniem obszar starego miasta w Słupsku
stanowiących miejskie planty. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: 1) Zadanie nr 1 – Przebudowa parku przy Alei
Sienkiewicza w Słupsku 2) Zadanie nr 2 – Przebudowa parku im. Jerzego Waldorffa oraz Placu Bł. Bronisława Kostkowskiego w Słupsku 3) Zadanie nr 3 –
Przebudowa parku przy Placu Powstańców Warszawskich w Słupsku Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch lub trzech części zamówienia (zadań).
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Zadanie nr 1 – Przebudowa parku przy Alei Sienkiewicza w Słupsku a) przebudowę nawierzchni
parkowych, b) podniesienie obramowania fontanny poprzez dostawę i montaż obrobionych elementów z granitu o powierzchni satynowanej lub płomieniowanej, c)
demontaż istniejących elementów małej architektury wraz z przywiezieniem ich na magazyn Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 73 w Słupsku, d) montaż
oświetlenia parkowego w postaci trzech rodzajów lamp: lamp parkowych, lamp najazdowych, reflektorów, e) wykonanie cięć sanitarnych i formujących drzew poprzez
zdjęcie posuszu, korektę korony i statyki drzew oraz wycinka drzew, f) wykonanie trawników, g) nasadzenia roślin ozdobnych, h) wykonanie tablic informacyjnych – 2
szt. 2) Zadanie nr 2 – Przebudowa parku im. Jerzego Waldorffa oraz Placu Bł. Bronisława Kostkowskiego w Słupsku a) przebudowę nawierzchni parkowych, b)
budowę fontanny, c) demontaż istniejących elementów małej architektury wraz z przewiezieniem ich na magazyn Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 73 w Słupsku,
d) dostawę i montaż nowych elementów małej architektury, tj. ławek parkowych, ławek z betonu architektonicznego, koszy na odpady, stojaków rowerowych oraz
pojemników na psie odchody, e) budowę linii oświetlenia parkowego oraz linii zasilającej obiekty techniczne, montaż oświetlenia parkowego w postaci trzech
rodzajów lamp: lamp parkowych, lamp najazdowych, reflektorów wraz z budową sterowania oświetleniem lamp parkowych, f) wykonie cięć sanitarnych drzew
poprzez zdjęcie posuszu oraz korektę korony i statyki drzew, założenie wiązań linowych oraz pielęgnację krzewów i żywopłotów, g) wykonanie trawników, h)
nasadzenia roślin ozdobnych tj. drzew, krzewów, krzewinek, pnączy, bylin oraz roślin cebulowych, i) wykonanie tablic informacyjnych – 2 szt. 3) Zadanie nr 3 –
Przebudowa parku przy Placu Powstańców Warszawskich w Słupsku a) przebudowę nawierzchni, b) budowę fontanny, c) demontaż istniejących elementów małej
architektury wraz z przewiezieniem ich na magazyn Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 73 w Słupsku, d) dostawa i montaż nowych elementów małej architektury,
tj. ławek parkowych, koszy na odpady, stojaków rowerowych, pojemników na psie odchody oraz tablic z regulaminem, e) dostawa i montaż elementów placu zabaw
dla dzieci, f) dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej, g) budowa linii oświetlenia parkowego oraz linii zasilającej obiekty techniczne, montaż oświetlenia
parkowego w postaci lamp parkowych, lamp najazdowych, reflektorów, h) wykonanie cięć sanitarnych drzew poprzez zdjęcie posuszu oraz korektę korony i statyki
drzew, założenie wiązań linowych, wykonanie drenażu, zabezpieczenie ran i ubytków oraz przycięcie krzewów, i) wykonanie trawników, j) nasadzenia roślin
ozdobnych, tj. drzew, krzewów, krzewinek, pnączy, bylin oraz roślin cebulowych, k) wykonanie tablicy informacyjnej – 1 szt. 4. Na każdym z zadań Wykonawca przed
planowanym zawarciem umowy, zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zmawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót
uwzględniający rozliczenie miesięczne każdej branży na poszczególnych obiektach, przy zachowaniu wyznaczonej kolejności realizacyjnej przebudowywanych
terenów. Podczas przygotowywania harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne mogące
ograniczyć postęp robót, które okresowo wystąpią na obszarze ich prowadzenia. Jeżeli harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem robót, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót, uzgodniony z Zamawiającym. 5. Przedmiot zamówienia został
szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które
stanowią załączniki nr 9 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za
pomocą 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. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń
fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku
bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.). 7. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one
realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie
zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm,
posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 9. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie
realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 10. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są
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niezgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami lub SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od
umowy z winy Wykonawcy. 11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego
zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania objętego niniejszym zamówieniem. 12. Zamawiający
wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60 miesięcy licząc od daty
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane zamówienie w zakresie
zieleni na okres 12 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót. W ramach udzielonej gwarancji należy wykonać: 1) podlewanie –
20 razy w sezonie wegetacyjnym, 2) odchwaszczanie mis przy drzewach, skupin krzewów, pnączy i bylin - 6 razy w sezonie wegetacyjnym 3) opryski przeciw
chorobom i szkodnikom – 2 razy w sezonie wegetacyjnym 4) nawożenie – jeden raz wiosną nawozem o spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych, 5) ciecia
formujące i pielęgnacyjne (przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi, 6) usuwanie odrostów, przycinanie koron drzew i krzewów w zależności od
potrzeby i gatunku, usuwanie nadziemnej części bylin po ich obumarciu) – 1 raz w ciągu roku, 7) prace pielęgnacyjne (uzupełnianie kory sosnowej lub kamienia
płukanego na powierzchni pod drzewami i grupami krzewów, wymiana uszkodzonych palików przy drzewach – 1 raz w ciągu roku 8) koszenie trawników – 8 razy w
sezonie wegetacyjnym, 9) koszenie łąk kwietnych – 1 raz w sezonie wegetacyjnym, 10) wymianę uschniętych i uszkodzonych roślin. 14. Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności z zakresu
wykonywania prac: przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, instalacyjno – przyłączeniowych, montażowych, brukarskich, elektrycznych, zieleniarskich
(sadzenia roślin, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, utrzymanie terenów zielonych), porządkowych, 15. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.14 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.14 SIWZ czynności w trakcie zamówienia: 1) 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) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 17. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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
w pkt 3.14 SIWZ czynności. 18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45112710-5
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233200-1, 45000000-7, 31527200-8, 77211500-7, 77310000-6, 45220000-5, 45212140-9

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: Przebudowa parku przy Alei Sienkiewicza w Słupsku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 682728.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: "Krężel" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 1
Kod pocztowy: 76-251
Miejscowość: Kobylnica
Kraj/woj.: pomorskie
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
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CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1095929.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1095929.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1442167.73
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:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa parku im. Jerzego Waldorffa oraz Placu Bł. Bronisława Kostkowskiego w
Słupsku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 981177.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: "Krężęl" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 1
Kod pocztowy: 76-251
Miejscowość: Kobylnica
Kraj/woj.: pomorskie
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 1592964.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1592964.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1865146.93
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:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Przebudowa parku przy Placu Powstańców Warszawskich w Słupsku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1568408.77
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: "Krężel" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 1
Kod pocztowy: 76-251
Miejscowość: Kobylnica
Kraj/woj.: pomorskie
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
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 1997515.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1977515.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2450827.34
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:
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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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