
Ogłoszenie nr 110666 - 2017 z dnia 2017-07-21 r.

Sobótka: „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa
budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4- Regionalny Program

Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 510939-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 91203-2017

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 Sobótka, krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek 

1, 55050   Sobótka, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 713 162 123,

e-mail przetargi@sobotka.pl

Adres strony internetowej (URL): www.bip.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

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):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku

Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”
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Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GNiZP. 271.1.2017

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:

Sobótka ul. Chopina 25 55-050 Sobótka Działki ewidencyjne nr 58/4, 58/5, 58/3, AM – 16, obręb
Sobótka Budynek Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce składa się z trzech

segmentów: budynku frontowego przy ul. Chopina, budynku sali widowiskowej oraz budynku

kotłowni. Budynek frontowy – trzykondygnacyjny z płaskim dachem pulpitowym, mieści główną
klatkę schodową, pomieszczenia recepcyjne, sanitariaty oraz pomieszczenia biurowe. Budynek sali

widowiskowej – dwukondygnacyjny, trzytraktowy z dachem dwuspadowym, z amfiteatralną
widownią z balkonem oraz sceną w trakcie środkowym. Budynek kotłowni – budynek parterowy, z

pulpitowym, płaskim dachem, dobudowany do sali widowiskowej od strony południowej. 3.Zakres

robót zrealizowanych w latach ubiegłych (2014 – 2016) 1) Wyremontowano konstrukcję dachu nad

budynkiem sali widowiskowej (wymieniono pokrycie dachu na panele z płyt warstwowych,

oczyszczono i odmalowano konstrukcję dachu). Wstawiono klapy oddymiające oraz świetliki w

dachu budynku sali widowiskowej (nad klatką schodową). Wykonano ścianę oddzielenia

przeciwpożarowego na dachu budynku sali widowiskowej. Wyremontowano dach nad salą
widowiskową. 2) Wymieniona została stolarka okienna w budynku frontowym, sali widowiskowej i

kotłowni. 3) Zamurowano wszystkie otwory w ścianach zewnętrznych na całym budynku (w

budynku frontowym, sali widowiskowej i kotłowni) 4) Wykonano rozbiórki w budynku sali

widowiskowej – parter i piętro. - ścianki w pomieszczeniach: 5, 20, w zapleczu sceny (parter), -

ścianki na piętrze budynku sali widowiskowej 5) Wykonano fundamenty w budynku sali

widowiskowej – na parterze pod konstrukcję wzmocnienia widowni balkonowej, klatki schodowej

oraz pod kominy wentylacyjne grawitacyjne. 6) Wykonano konstrukcje stalowe wzmocnienia

widowni balkonowej oraz klatki schodowej w budynku sali widowiskowej. 7) Wykonano

konstrukcję pod mosty oświetleniowe na scenie i widowni w budynku sali widowiskowej. 8)

Ocieplono i pokryto papą wierzchniego krycia dach nad II piętrem budynku frontowego (wraz z

niezbędnymi obróbkami blacharskimi w obrębie tego dachu oraz wstawiono drabinę). 9) Wykonano

podłoża pod posadzki na parterze w sali widowiskowej – w pomieszczeniach nr 6, 8, 9, 12, 13a, 13b,

14, 15, 17, 18a, 18b 19, 20. 10) Wykonano kominy wentylacyjne w budynku sali widowiskowej. 11)

Wykonano roboty murowe: - ścianka pomiędzy pomieszczeniem 17 i 12 (parter) - ścianka pomiędzy

pomieszczeniem 12 i 11 (i pom. 13a) (parter) - ścianka pomiędzy pomieszczeniem 5 i 6 (parter) 12)

Wykonano otwory w ścianach (pod przyszłą stolarkę drzwiową): - otwór z pomieszczenia 18a do

pomieszczenia 5 (parter) - dwa otwory ze sceną (18b) do pomieszczenia 12 (parter) - otwór ze sceną
(18b) do pomieszczenia 17 (parter) - otwór z pomieszczenia 19 do pomieszczenia 18a (parter) 13)

Położono pod posadzką część instalacji kanalizacyjnej, przechodzącą w pomieszczeniach 9, 13a,

13b, 14, 15, 18a (parter) – rura 160 PVC. Załączony do niniejszego postępowania przedmiar robót

(załącznik nr 1 do SIWZ) nie zawiera powyższych robót w swoich pozycjach przedmiarowych.

Zakres rzeczowy przedmiaru robót został zaktualizowany i przedstawia roboty pozostałe do

wykonania. Z uwagi na typ umowy ryczałtowej należy pamiętać, że ilość jednostek przedmiarowych

podanych w przedmiarze jest orientacyjna, sam przedmiar dodany jest przez Zamawiającego

pomocniczno, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w

jakiej okaże się to rzeczywiście konieczne w zakresie, który wynika z dokumentacji projektowej (z

wyłączeniem wykonanych już robót budowlanych opisanych powyżej), zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi wykonania i

wykończenia wnętrz w budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce

(załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Podstawa wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem

Zamawiający zleca realizację robót budowlanych w oparciu o posiadaną dokumentację projektową:
1)„Projekt Przebudowy Budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce”

zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr 112/2013 (tylko w zakresie części architektoniczno-

konstrukcyjnej, ponieważ instalacje sanitarne oraz elektryczne zostały zaktualizowane w 2016 roku)
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(PROJEKT NR 1) 2)„Projekt Budowlany i Wykonawczy Zamienny do Projektu Przebudowy

Budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce” zawierający aktualizację
dokumentacji projektowej zatwierdzony decyzją zamienną pozwolenia na budowę 381/2016

(PROJEKT NR 2) – aktualizacja projektu nr 1 w zakresie konstrukcji na scenie, przebudowy

schodów wewnętrznych (pom. 23) i wykonaniu drzwi EI 60 w ścianie zewnętrznej budynku .

aktualizacja do projektu nr 1. 3) Część Sanitarna wg projektu aktualizacji i modyfikacji

dokumentacji projektu na kontynuację budowy sali widowiskowej przy Ślężańskim Ośrodku

Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce ul. Chopina 25 z 2016 r. (PROJEKT NR 3) – aktualizacja do

projektu nr 1. 4)- Cześć elektryczna wg projektu aktualizacji i modyfikacji dokumentacji projektu na

kontynuację budowy sali widowiskowej przy Ślężańskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w

Sobótce ul. Chopina 25 z 2016 r. (PROJEKT NR 4) – aktualizacja do projektu nr 1. 5) „Projekt

Wykonawczy Wyposażenia Multimedialnego Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w

Sobótce” (PROJEKT NR 5) 6)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Sanitarnych i Elektrycznych (STWIOR) oraz wytyczne wykonania i wykończenia wnętrz w

budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce (WYTYCZNE). Zamawiający

wymaga aby wykonane roboty były zgodne z powyższa dokumentacją projektową (projekty od 1 do

5 oraz w szczególności ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi

wykonania i wykończenia wnętrz w budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w

Sobótce). Powyższa dokumentacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ. 5.Zakres robót do

zrealizowania niniejszym postępowaniem Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do

wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ). Zakres

robót do realizacji niniejszym postępowaniem ujęty jest w dokumentacji projektowej: 1) Projekt

budowlany przebudowy budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce z

2013 r. – część architektoniczno – budowlana, bez części elektrycznej oraz sanitarnej ponieważ
została ona zaktualizowana w styczniu 2016 r. (projekt nr 1) 2) Projekt budowlany i wykonawczy

zamienny przebudowy budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce

(projekt nr 2) W złożonej ofercie Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia na podstawie powyższej dokumentacji projektowej. Jej zakres obejmuje m.in.: 1)Roboty

rozbiórkowe (wykopy pod fundamenty pod strop WPS i pod projektowaną kanalizację sanitarną,
rozbiórki elementów betonowych – schody w holu (wg rys. proj.), w miejscach instalacji

kanalizacyjnej wewnątrz budynku, rozbiórka ścianek, przekucia otworów w ścianach, wywiezienie

materiału z rozbiórek) ujęte w opisie technicznym lub zaznaczone na dokumentacji rysunkowej w

dokumentacji projektowej - bez opisanych robót rozbiórkowych, które zostały już wykonane i które

są wymienione w rozdziale IV pkt. 3. „Zakres robót zrealizowanych w latach ubiegłych (2014 –

2016)”, 2) Fundamenty pod ściany pod strop WPS w miejscu wskazanym w dokumentacji

projektowej, 3)Strop WPS w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej, 4)Roboty murowe i

zamurowania ujęte w opisie technicznym lub zaznaczone na dokumentacji rysunkowej w

dokumentacji projektowej - bez opisanych robót murowych, które zostały już wykonane i które są
wymienione w rozdziale IV pkt. 3 „Zakres robót zrealizowanych w latach ubiegłych (2014 – 2016)”,

5)Konstrukcje stalowe – wzmocnienie stropu kleina od dołu kształtownikami ze stali – za sceną na

parterze w budynku sali widowiskowej, 6)Dach nad salą widowiskową – uzupełnienia – wykonanie

daszków nad wejściami od strony zachodniej (parking) oraz południowej (kotłownia), 7)Ocieplenie i

pokrycie dachu nad budynkiem kotłowni, 8)Podłoża pod posadzki na parterze w pomieszczeniach

parteru (pom. 2, 3, 4, 5, 11, 20a, 21, 22, 28, 29, 30) - bez opisanych wykonanych posadzek, które

zostały już wykonane i które są wymienione w rozdziale IV pkt. 3 „Zakres robót zrealizowanych w

latach ubiegłych (2014 – 2016)”, 9)Wzmocnienie stropu kleina i podłoża pod posadzki na piętrze –

w budynku sali widowiskowej, 10)Tynki wewnętrzne w budynku frontowym, budynku sali

widowiskowej oraz budynku kotłowni, 11) Ścianki GK i sufity podwieszane w pomieszczeniach

parteru i piętra budynku frontowego oraz w budynku sali widowiskowej, 12)Okna wewnętrzne,

ścianki szklane wewnętrzne, parapety i kurtyny przeciwpożarowe w oknach budynku frontowego i

sali widowiskowej, 13)DrzWi wewnętrzne w budynku frontowym, sali widowiskowej i kotłowni

14)Drzwi zewnętrzne w budynku frontowym, sali widowiskowej i kotłowni, 15) Roboty malarskie w

budynku frontowym, sali widowiskowej i kotłowni, 16)Okładziny podłóg oraz ścian w budynku

frontowym, sali widowiskowej i kotłowni (wykonanie nowych okładzin i renowacja istniejących w

zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej), 17)Roboty ślusarskie – balustrady, schody na
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widownie, 18)Rusztowania przeznaczone do realizacji wszystkich robót wymagających pracy na

wysokości – elewacja oraz roboty wewnętrzne na sali widowiskowej, 19) Ocieplenie oraz

wykonanie elewacji budynku sali widowiskowej i budynku kotłowni oraz naprawa (renowacja)

elewacji budynku frontowego, 20)Wyposażenie: dostawa i montaż siedzisk na widowni, dostawa i

montaż oznakowań przeciwpożarowych, oznakowanie siedzisk, założenie oznakowań
przeciwpożarowych, dostawa i montaż lady do portierni w budynku frontowym, montaż
wycieraczek. 21)Roboty związane z technologią projekcji kinowej – wykonanie podniesionego

pomieszczenia pod system projektowy na balkonie w budynku sali widowiskowej. 22) Wykonanie

wyłazu i klap dymowych w budynku frontowym (nad klatką schodową). 23) Wykonanie obudowy

monitora w holu na parterze (obudowa monitora 4K, 86"), montaż luster w holu i przedsionkach wc

oraz montaż relingów. - Część Sanitarna wg projektu aktualizacji i modyfikacji dokumentacji

projektu na kontynuację budowy sali widowiskowej przy Ślężańskim Ośrodku Kultury, Sportu i

Rekreacji w Sobótce ul. Chopina 25 z 2016 r. (projekt nr 3) W złożonej ofercie Wykonawca

powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia na podstawie powyższej

dokumentacji projektowej. Jej zakres obejmuje: 1) Przyłącze wodociągowe, 2) Przyłącze kanalizacji

sanitarnej, 3) Wewnętrzną instalację wodociągową, 4) Wewnętrzną instalację kanalizacyjną (bez

położonych rur 160 PVC w pomieszczeniach parteru 9, 13a, 13b, 14, 15, 18a) 5) Wewnętrzną
instalację centralnego ogrzewania, 6) Wewnętrzną instalację ciepła technologicznego, 7) Instalację
wentylacji mechanicznej, 8) Kotłownię gazową i instalację gazową, 9) Instalację chłodniczą. - Część
elektryczna wg projektu aktualizacji i modyfikacji dokumentacji projektu na kontynuację budowy

sali widowiskowej przy Ślężańskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce ul. Chopina 25 z

2016 r. (projekt nr 4) W złożonej ofercie Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z

realizacją zamówienia na podstawie powyższej dokumentacji projektowej. Jej zakres obejmuje: 1)

Instalacje elektryczne wewnętrzne, 2) Instalację odgromową i połączeń wyrównawczych 3)

Instalację oddymiania i sygnalizacji pożaru. - Projekt Wykonawczy Wyposażenia Multimedialnego

Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce (projekt nr 5) W złożonej ofercie

Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (TYLKO SALA

WIELOFUNKCYJNA, bez ŚCIEŻKI POZNAWCZEJ która nie jest w zakresie niniejszej realizacji)

na podstawie powyższej dokumentacji projektowej. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1) Systemu

projekcji kinowej sali wielofunkcyjnej, 2) Systemu prezentacji multimedialnych sali wielofunkcyjnej,

3) Systemu nagłośnienia sali wielofunkcyjnej, 4) Systemu technologii scenicznej sali

wielofunkcyjnej, 5) Systemu oświetlenia estradowego sali wielofunkcyjnej, 6) Adaptację akustyczną
sali wielofunkcyjnej. 6. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia 1) Ustawa z

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 2)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 3) Ustawa z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.). 4)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126). 5) Przepisy i wytyczne branżowe. 7. Zasady wykonania robót budowlanych 1) Roboty

budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przez którą w
niniejszym postępowaniu należy rozumieć projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar

robót, specyfikacje i wytyczne techniczne, informacje dotyczące BIOZ, wytyczne określone w

SIWZ, z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami BHP, 2) Wykonawca po wykonaniu robót

przygotuje i dostarczy dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne

były zmiany dokumentacji projektowej, 3) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany

jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i

jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych i określonych w

dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ). 4) Jeśli w dokumentacji projektowej,

przedmiarach, specyfikacjach technicznych użyte zostały nazwy handlowe materiałów i urządzeń to
należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować inne materiały i

urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej

parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. 5) Wykonawca ma obowiązek

posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenia na

zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 6)

Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży dokumenty na wykonany przedmiot zamówienia, a
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zwłaszcza: a. Protokoły z badania materiałów i urządzeń b. Dokumenty potwierdzające jakość
podstawowych materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia c. Inne

dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia a odnoszące się do jego

realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania d. Jeśli zajdzie

konieczność Wykonawca przygotuje dokumenty niezbędne Zamawiającemu do rozliczania

zamówienia w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków zewnętrznych 7) Wykonawca

zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich

wbudowania w obiekt. 8) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do

utylizacji materiałów odpadowych i pochodzących z rozbiórki. 9) Wyroby budowlane użyte do

wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach. 10)

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością wejścia osób trzecich poprzez wykonanie

tymczasowego ogrodzenia terenu budowy w miejscu do tego niezbędnym w celu zwiększenia

bezpieczeństwa prowadzonych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45453000-7, 45330000-9, 45332200-5, 45310000-3,

32322000-6, 51900000-1, 32342400-6

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: 21/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT743897595

WalutaPLN

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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

AKBiK Sp. z o.o.,  ,  ul. Wagonowa 6,  53-609,  Wrocław,  kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
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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 7011354,88

Oferta z najniższą ceną/kosztem 7011354,88

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8607456,26

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: 50%

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.
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