
Ogłoszenie nr 510169272-N-2020 z dnia 07-09-2020 r. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa produktów farmaceutycznych, leków 
weterynaryjnych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie z podziałem na 7 części. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
"Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny", w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II 
POIŚ 2014-2020 Adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-situ 
zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, a. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych,, nr POIS.02.04.00-00-0034/18 „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w 
siedliskach torfowych”, nr POIS.02.04.00-00-0008/17, w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II POIŚ 2014-2020 Adaptacja do zmian klimatu, 
Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, a. 
Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 556579-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540125087-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul. Akademicka  13, 20-950  Lublin, woj. lubelskie, 
państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730. 
Adres strony internetowej (url): https://up.lublin.pl/zamowienia 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie z podziałem na 7 części. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/19/2020 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy 

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: dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, materiałów medycznych i innych akcesoriów 
dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 7 części. 1. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert 
częściowych: Część 1 - dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych oraz szczepionek dla medycyny weterynaryjnej, 
zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ, Część 2 – dostawa leków farmacji ludzkiej, zgodnie z wykazem 
asortymentowym zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ, Część 3 – dostawa materiałów opatrunkowych, igieł medycznych, rękawic 
chirurgicznych i diagnostycznych, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 3, 3A do SIWZ, Część 4 – dostawa szwów 
chirurgicznych, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 4, 4A do SIWZ, Część 5 – dostawa zestawów pierwszej 
pomocy, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ, Część 6 – dostawa materiałów medycznych, zgodnie z 
wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ, Część 7 – dostawa płynów do odkażania, zgodnie z wykazem 
asortymentowym zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ. 2. Każdy produkt leczniczy, składający się na przedmiot zamówienia w części 1 i 2 
musi posiadać pozwolenie dopuszczające go do obrotu wydane przez upoważniony do tego organ, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z 
dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 nr poz. 944) 3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca: w 
części 1 i 2: 1/ Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia w ciągu maksymalnie 36 godzin od momentu złożenia zamówienia, za 
pomocą faksu lub e-maila, 2/ W przypadku gdy lek zostanie wycofany z użytku lub którego produkcja została czasowo zawieszona, w trakcie 
realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować równoważnik o niegorszych parametrach niż lek opisany w SIWZ i w tej samej 
cenie lub niższej, w części 3; 4; 5; 6; 7, 1/ Wykonawca dostarczał każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych 
od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego 2/ zapewnił dla asortymentu zawartego w części 4 (szwy chirurgiczne) okres 
ważności wynoszący minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 4. Ponadto dla wszystkich części: 1/ Wykonawca dostarczać będzie przedmiot 
umowy w godz. 9.00-13.00 własnym środkiem transportu i na własny koszt wraz z wniesieniem w następujące miejsce: - w części 1 - do 
Klinik Weterynaryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie, - w części 2 - do Klinik 
Weterynaryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie przy ul. Głębokiej 30, do magazynu przy ul. Akademickiej 12A i 
wskazanych Jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, - w części 3 - do Klinik Weterynaryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w 
Lublinie przy ul. Głębokiej 30, do magazynu przy ul. Akademickiej 12A i wskazanych Jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, - w części 4 - 
do Klinik Weterynaryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie przy ul. Głębokiej 30, - w części 5 - do magazynu przy ul. 
Akademickiej 12A w Lublinie, - w części 6 - do Klinik Weterynaryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie przy ul. Głębokiej 30, 
- w części 7 - do magazynu przy ul. Akademickiej 12A w Lublinie. w oparciu o pisemne zamówienia składane przez Biuro Zaopatrzenia lub 
innego wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika, za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz 
termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę. 2/ Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w 
wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy 
lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie. 3/ Wykonawca zobowiązuje się, aby faktura VAT zawierała cenę jednostkową netto 
zamawianego asortymentu. 4/ W przypadku, gdy producent przedmiotu umowy stosuje rabaty, opusty, promocje, Wykonawca ma obowiązek 
je zastosować w trakcie obowiązywania umowy, informując Zamawiającego, e-mailem lub faksem o zasadach i zakresie ich stosowania, 5/ 
Zamawiający zastrzega możliwość nie wybrania całego asortymentu wymienionego w poszczególnych częściach postępowania. 6/ Wykonawca 
zapewnia gwarancję na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta przedmiotu zamówienia, liczonej 
każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy. 7/ Przedmiot zamówienia w każdej 
części musi być fabrycznie nowy (zamknięty w oryginalnym opakowaniu). 5. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ W 
przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ (załącznik o nr 1-7 do 
SIWZ) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania 
materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. 2/ 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować 
jako oddzielny przedmiot zamówienia wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. 3/ 



CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych oraz 
szczepionek dla medycyny weterynaryjnej 

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostawa leków farmacji ludzkiej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4/ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz 
zastosowanych materiałów. 5/ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 7. Kryteria wyboru 
najkorzystniejszej oferty dla część 1- 7 i ich wagi przedstawiają się następująco: część 1 i 2 - Cena oferty brutto – 60 % Termin wykonania 
dostawy częściowej - 40% - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najkrótszy termin wykonania, 
dostawy częściowej, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej. Termin wykonania należy określić w godzinach. a) Zamawiający 
zastrzega, że Wykonawca, który zaproponuje krótszy termin niż 24 godziny będzie punktowany tak jak Wykonawca, który zaproponuje 24 
godzinny termin dostawy częściowej. b) Zostaną odrzucone te oferty, które zawierają termin wykonania dłuższy niż: 36 (trzydzieści sześć) 
godziny, licząc od dnia przesłania pisemnego zamówienia przez Zamawiającego. część 3, 4, 5, 6 i 7 - Cena oferty brutto – 60% Termin 
wykonania dostawy częściowej – 40% - Termin należy określić w dniach roboczych. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany termin dostawy: 
- w części 3, 4, 5, 6, 7 nie był dłuższy niż 4 dni robocze i nie krótszy niż 2 dni robocze. Zostaną odrzucone te oferty, które zawierają termin 
wykonania dłuższy niż 4 dni robocze, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Minimalny punktowany termin dostawy 
częściowej to 2 dni robocze. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy częściowej krótszy niż 2 dni to do obliczenia ilości punktów 
Zamawiający podstawi do wzoru w miejscu „To” liczbę 2. 

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

tak 
II.5) Główny Kod CPV: 33600000-6

Dodatkowe kody CPV: 33690000-3, 33617000-8, 33651690-1, 33600000-6, 33140000-3, 33141113-4, 33141320-9, 33141420-0, 
33141121-4, 33141623-3, 33181500-7 

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 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 413052.21 
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: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno - Weterynaryjnego "CENTROWET" Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 26D 
Kod pocztowy: 15-703 
Miejscowość: Białustok 
Kraj/woj.: Polska 

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 447180.20 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 447180.20 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 447180.20 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 57292.15 
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: Lewap Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 11 
Kod pocztowy: 21-010 
Miejscowość: Łęczna 
Kraj/woj.: Polska 



CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: dostawa materiałów opatrunkowych, igieł medycznych, rękawic 
chirurgicznych i diagnostycznych 

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: dostawa szwów chirurgicznych 

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: dostawa zestawów pierwszej pomocy 

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: dostawa materiałów medycznych 

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: dostawa płynów do odkażania 

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 57356.69 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57356.69 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57356.69 
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: 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie ww. części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 
r., poz.1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie ww. części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 
r., poz.1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 4000.00 
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: Lewap Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 11 
Kod pocztowy: 21-010 
Miejscowość: Łęczna 
Kraj/woj.: Polska 

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 3606.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3606.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3606.00 
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: 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie ww. części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 
r., poz.1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 39381.10 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2 
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: Bialmed Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Kazimierzowska 46/48/35 
Kod pocztowy: 02-546 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: Polska 

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 28890.34 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28890.34 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34924.42 
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. 



Drukuj


