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Ogłoszenie nr 510553152-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-304-30/2020 Świadczenie usług lekarskich
na rzecz osób zatrzymanych /doprowadzonych przez Policję  

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 582554-N-2020 z dnia 2020-09-08 r

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40-038  Katowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@ka.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/34701,ZP-2380-
304-302020-Swiadczenie-uslug-lekarskich-na-rzecz-osob-zatrzymanych-dopro.html 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ZP-2380-304-30/2020 Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych /doprowadzonych przez Policję

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2380-304-30/2020

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: 

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych /doprowadzonych przez Policję” 2. Zamówienie
zostało podzielone na 4 (części) zadań: Zadanie nr 1 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez
Policję na terenie działania KMP w Bytomiu Zadanie nr 2 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez
Policję na terenie działania KMP w Dąbrowie Górniczej Zadanie nr 3 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/
doprowadzonych przez Policję na terenie działania KPP w Raciborzu Zadanie nr 4 – Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/
doprowadzonych przez Policję na terenie działania KPP w Wodzisławiu Śląskim 3. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie
usług medycznych wobec osób doprowadzonych przez Policję do miejsca wykonywania badań, w tym: 3.1 wykonanie badania
ogólnolekarskiego; 3.2 w przypadku konieczności, w ramach przeprowadzonego badania wystawienie zaświadczenia lekarskiego o braku lub
8.09.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3dc6f478-c2e3-40ad-b044-98203383246f
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3dc6f478-c2e3-40ad-b044-98203383246f 5/21 istnieniu przeciwwskazań do
przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju
przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w
przypadkach koniecznych) opatrzenie ran i wystawienie recepty na niezbędne leki oraz określenie ich dawkowania – wydanie zaświadczenia
jest częścią integralną badania, a Wykonawcy będzie przysługiwać w tym przypadku wynagrodzenie w wysokości ceny badania lekarskiego;
3.3 pobranie krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań analitycznych) oraz sporządzenia
protokołu pobrania krwi. Usługa ta zostanie wykonana na żądanie funkcjonariusza. 3.4 pobranie innego materiału biologicznego (np. ślina,
mocz, włosy, wyskrobiny spod paznokci) bez badań analitycznych oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Usługa ta zostanie wykonana
na żądanie funkcjonariusza. 3.5 w sytuacji gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania osoby doprowadzonej do miejsca
wykonywania badań przez lekarza specjalistę tj. wykonanie innego badania niż opisane w§ 1 ust. 4 litera a) umowy, w tym przeprowadzenie
takiego badania w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań do umieszczenia osoby
badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju
przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym 4. Badanie
lekarskie na zlecenie Policji przewidziane jest w art. 15 ust. 5 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 360 z późn.
zm.), w wydanym na podstawie art. 15 ust. 9 cytowanej ustawy rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1102 z późn. zm.) w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję, a także w wydanym w oparciu o art.
15 ust. 10 ww. ustawy, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 638 z póź. zm.) w
sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych
pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postępowania z zapisami obrazów z tych pomieszczeń, pokoi i izb, i ma miejsce w szczególności gdy: a) osoba oświadcza, że cierpi na
schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia, b) żąda
przeprowadzenia badania lekarskiego, c) posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowia, d) z
posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest kobieta w ciąży, kobieta karmiąca
piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka, e)
osoba znajduje się po spożyciu alkoholu. 5. Badanie lekarskie obejmuje także osoby doprowadzone do miejsca wykonywania badań w
związku z czynnościami poza procesowymi (m.in.: zatrzymanie penitencjarne lub prewencyjne nie połączone z 8.09.2020
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3dc6f478-c2e3-40ad-b044-98203383246f
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3dc6f478-c2e3-40ad-b044-98203383246f 6/21 wszczęciem postępowań
procesowych) lub gdy wyniknie konieczność, przeprowadzenie badania takiej osoby przez lekarza specjalistę. 6. W sytuacjach gdy
niezbędnym do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby doprowadzonej w pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie
dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji
lekarzy specjalistów lub wykonanie (zlecenie) badań diagnostycznych, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bądź zlecenia tych
konsultacji lub wykonania bądź zlecenia wykonania odpowiednich badań. Wykonawca ma obowiązek uzasadnić wykonanie dodatkowego
badania czy konsultacji niezwłocznie po przeprowadzeniu takiego badania. Uzasadnienie należy złożyć w formie pisemnej na zleceniu
przeprowadzenia badania (załącznik nr 2 do umowy). Brak uzasadnienia będzie stanowił podstawę do odmowy wypłaty należności za jego
wykonanie. Koszt wykonania badania wynikał będzie z ceny wskazanej w cenniku obowiązującym u Wykonawcy lub placówce, w której będzie
wykonane badanie. Zamawiający nie ponosi kosztów w przypadku, gdy w wyniku powyższych badań będą istniały przeciwwskazania do
przebywania osoby doprowadzonej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju
przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub
zakładzie poprawczym i wystąpi konieczność hospitalizacji tej osoby. 7. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. poz. 1102), badania osób
zatrzymanych mogą być wykonywane przez lekarza najbliższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym Zakład Opieki
Zdrowotnej w myśl ww. Rozporządzenia powinien być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w
art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. Poz. 295 t.j. z późn. zm..) oraz być zlokalizowany w
odległości do 30 km po trasie od Komend Miejskich/ Powiatowych Policji. 7.1 Zamawiający wymaga oświadczenia o lokalizacji zakładu
wykonującego działalność leczniczą dla oferowanego zadania od siedziby KWP w Katowicach/KMP/KPP dla danego zadania, tj. podania adresu
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/ doprowadzonych
przez Policję na terenie działania KMP w Bytomiu

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Świadczenie usług Lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/doprowadzonych
przez Policję na terenie działania KMP w Dąbrowie Górniczej:

(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr administracyjny budynku, lub nr działki podania) i odległości podanej w km (z dokładnością do jednego
miejsca po przecinku), złożonego na formularzu ofertowym. 7.2 Adresy poszczególnych Komend Miejskich/Powiatowych/KWP w Katowicach
znajdują się na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/jednostki-nadzorowane 7.3 Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zweryfikowania odległości podanej przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZiP - formularzu ofertowym. Na
etapie badania oferty Zamawiający zweryfikuje oferowaną przez Wykonawcę odległość i w przypadku gdy oferowana odległość przekroczy 30
km od granic administracyjnych dla 8.09.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3dc6f478-c2e3-40ad-b044-
98203383246f https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3dc6f478-c2e3-40ad-b044-98203383246f 7/21 danego zadania,
na które Wykonawca składa ofertę, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZiP na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy
Pzp 8. Uzasadnienie odmowy wydania zgody na umieszczenie zatrzymanego w PDOZ winno być w formie pisemnej. 9. Świadczenie usług
winno odbywać się przez całą dobę, bez względu na dzień tygodnia, poza kolejnością wynikającą z procedury przyjęć pacjentów (z
wyłączeniem przyjęć pacjentów, których życiu zagraża niebezpieczeństwo). 10. Szacunkowa ilość osób przewidzianych do badania określona
została w załączniku nr 1 do SWZiP - ofertowym w tabeli. Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w tym
zakresie. 11. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych. 12. Sposób realizacji usług będących przedmiotem umowy
znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZiP 13. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem
podwykonawców, z zastrzeżeniem, że miejsce świadczenia usługi wskazane w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie, chyba że nowe
miejsce świadczenia będzie bliżej niż odległość wskazana w formularzu ofertowym oraz, że podwykonawca wpisany jest do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda
wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 ,
nr 3 i nr 4 do SWZiP). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SWZiP). 14. Kod CPV: 85 12 10
00-3 ogólne usługi lekarskie. UWAGA: Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych. UWAGA: Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen
jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Ilość świadczonych usług wskazana w formularzu ofertowym – załącznik nr 1
do SWZiP została przez Zamawiającego przyjęta szacunkowo w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku innej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Cena oferty brutto obliczona wg Rozdz. X SWZiP,
wpisana do załącznika nr 1 do SWZiP - formularza ofertowego posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeżeli cena oferty
najkorzystniejszej przekroczy wartość podaną na otwarciu ofert, Zamawiający podejmie decyzję czy będzie zawierał umowę do wysokości
posiadanych środków, czy unieważni postępowanie.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 85121000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
ostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi
społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w podziale na 4
zadania.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 32947.97 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im.
Sierż. Grzegorza Załogi , 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 10 
Kod pocztowy: 40-052 
Miejscowość: Katowice 
Kraj/woj.: śląskie 

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 36200.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36200.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36200.00 
Waluta:

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:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11985.37 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/ doprowadzonych
przez Policję na terenie działania KPP w Raciborzu

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Świadczenie usług lekarskich na rzecz osób zatrzymanych/ doprowadzonych
przez Policję na terenie działania KPP w Wodzisławiu Śląskim

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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im.
Sierż. Grzegorza Załogi , 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 10 
Kod pocztowy: 40-052 
Miejscowość: 40-052 Katowice 
Kraj/woj.: śląskie 

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 15400.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15400.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15400.00 
Waluta:

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:

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dla zadania nr 3 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust.1 pkt.1 ustawy Pzp „nie złożono żadnej oferty […]” Do
wyznaczonego terminu składania ofert tj. 16.09.2020 g:9:00 dla zadań nr 3 nie została złożona żadna oferta.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24186.99 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. 26 Marca 51 
Kod pocztowy: 44-300 
Miejscowość: Wodzisław Śląski 
Kraj/woj.: 

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 25000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25000.00 
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:

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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