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PROTOKOŁ POSTĘPOWANIA W TRYB|E PODSTAWOWYM

Protokół dotyczy:

K zamówieniapublicznego
n umowy ramowej

1. Zamawiający

Pełna nazwa zamawiającego/zamawiających wspólnie pzeprowadzająqych, w tym zamawiających z
in nych państw człon kowskich U ni i Eu ropejskiej :

vJ9;ryI.pżKi ,o:CiHt1.9-Ął:]ł

ffil]'Zwo;ąlfls* .Ł6 !.,

rf - 9 X) .,. .. fli 
"-trl.r.l,f, 

h,.,......,.....

telefon: ..8.r],, 0 il.: 4.1.:.T..\,,.,...
e-mail: rrt 1 ..b.iilyttr[ O.. g-;r.,.* r^

faks (eżelidotyczy): 
gr- $::!, l.B'I..7..

ofu-Pt,

2, przedmiot zamówienia

Nązwa pzedmiotu zamówienia/umowy ramowej:
@Ódać nazwę zamówienia/umowy ramowej nadaną przez zamawiającego)

.::.12;;h;;*."...,..,:,:§'.irł,.ąd^;ill^,:...,..ói.alo..o,,e4a......9..;o.{.c.b 9.*,w..,ąp.ł" .bul

Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi Przedmiot odrębnego
postępowania:

X nie
i- tak

W ramach postępowania mozliwe jest składanie ofeń częściowych:

Ę nie
l- tak (w przypadku zaznaczenia ,,tak", podac nazwę zamówienia/umowy ramowej nadaną pzez zamawiaJącego

d l a poszcz egol nych cz ę ści) :

1) nazwa przedmiotu zamowienia - częśc nr 1 : ...

2) nazwa przedmiotu zamówienia - częśc nr 2: ...

3. * 
^§u ::::;;,i#iji§fl,6:,ł ł! " 

co stanowi równowańość h Ił E łlL łĘ ; "u,:_ __ _ r _:-D 
zamówień (w pnypadku clopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podAałem na częscl:
1) . zł,co stanowi rownowartość....""""""", euro

2) ..., zł,co stanowi równowańość,.,"""""""" euro

3) ..,,, zł, co stanowi równowańośó " " euro

4)

! zamówień, których zamawiający zamierza udzielic w okresie obowiązywania umowy ramowej,

została ustalona na kwotę ..,., . zł, co stanowi rownowartość ......,.""""""""", euro,

] w tym wańość przewidywanych zamówień, o których mowa odpowiednio w a.rt Z,l! ust, 'l Pkt

7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa",

została ustalona na kwotę ,.... zł, co stanowi rownowańość ,..,."""""""" euro,

Ą
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oz n acz e n i errrrru A D., Z.T2.,.Ą .% 2 

^

?
numer strony

Ąil* 0,ł-:
(podp i s o soby spo z ądz aj Ęej protokół)

DRUKZP-TP

! zamówienia udzielanego jako częśc zamówienia o wańości zł, co

stanowiło rownowańośÓ.....,...,.... euro, wańość aktualnie udzielanego zamówienia częŚciowego
(któregodotyczyobecnepostępowanie)...... zł, co stanowi równowańość.....,........ euro

Wartość zamówienia została ustalona w dniu .......,., r. na podstawie (wskazaćodpowiedni dokument, np.

planowane koszty, kosztorys inWestorski, program funkcjonalno,użytkowy)

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Ełie
rJ tak, W ramach (wskazać projekUprogram) 

-

4. @ nkowe/wcześniejsze zaa ngażowa nie wy konawcy

Przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe, o których mowa w ań. 84 ustawy:

E nie
l] tak @ypełnić poniżejw pżypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,tak")

Wskazać podmioty, które uczestniczyły we wstępnych konsultacjach rynkowych:
1)...... ...........;
2)...... .,.........;

Wskazac środki mające na celu zapobieżeniu zakłócenia uczciwej konkurencji w przyPadku, o którym mowa

w ań.85 ust, 1

5. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym:

,X bez możliwościnegocjacji, na podstawie ari.275 pkt 1 ustawy

t] z możliwością negocjacji, na podstawie arŁ.275 pkt 2 ustawy

i z negocjacjami, na podstawie ari.275 pkt 3 ustawy

6. adzeniem postępowania lub osoby mogące

wpłyńąć ńa *vńii. postępowania, w tym osoby wyxonujące czynności związane z przygotowaniem

postępowania
aeżeli Czynności Związane z pzeprowadzeniem postępowania lub czynności związane z przygotowaniem postę,powania zostały
"póii"ooń" 

olsolbie trz'eciej m ńii]ńu ź ,,amawialącyci wspólnle udzieialą.cych zamówienia - oprócz imion i nazwisk osÓb faktVcznie
'iyxonuncycn czynności'narcŹy rań|niez poaac nbŻńę anó imię inazwiŚró osoby trzeciej lub na.zwę zamawiające.go, jeŻeli osobY

ivxoniióće czynńości w postęiońnii reirezentują zamawiającyĆh innych niż wskazany jako prowadzący PostęPowanie)

A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu:

1 , Kierownik zamawiaiaceqo fipię i nazwiskq, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład

1}7;T- Łt^sl^,^IL 5lro rsl6t
l,- ""| ,u

Ęwykonuje/wykonują czynnościw postępowaniuizłożyłtzłożylioświadczenia określone w ań, 56

tst.4 ustawy

! nie wykonuje/nie wykonują czynności w postępowaniu i przekazałlprzekazali upoważnienie do

dokonania następujących czynności w

yv9(YlJvYlq

Pani/Panu

(podać zakres Czynności)
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2.

(imię i nazwisko pracownika zamawi4ą37:?,:;r,:rł;,x:{:łł'ff:€;ł;?:iiro powiezył wykonanie

Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powiezył wykonanie zastzeźonych
dla siebie czynności w postępowaniu,złożył oświadczenia określone w ań. 56 ust, 4 ustawy.

Komisia przetargowa:

kzostała oowołana w dniu .a.1.,Ą!,.kl.| ,.

fii".LliJ:::§,#:H3ńt,r.tł*SŻ,r-*,_-łlt'.tłp11,I_Z(t;,ł^U,}9łry*ltłl
u..?,,V.)

,,,, /e"!fuaŁó-ł.,#il:::"iil'łl§1riWł
w składzie:
]l.]]]l]il] ..* l*:..-....?r,,.*.^k_.... .7...H,tlc.*łĘ Gtł,tĄk , Lo1.llłrlo*.lloddl

(imiona i nazwiska członkóW komisji)

Członkowie komisji złożyli oświadczenia określone w ań. 56 ust, 4 ustawy

! nie została powołana, czynności związane z paeprowadzeniem postępowania wykonują (wskazać

osoby wykonująCe czynności Związane z przeprowadzeniem postępowania oraz podać zakres czynnoŚci):

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, o ktorych mowa w Pkt
2, złożyĘ oświadczenia określone w ań. 56 ust. 4 ustawy,

Bieqli:

! zostali powołani (miona inazwiska biegłych'

(imię inazwisko) (czynność W postępowaniu)

(imię i nazwisko) (zakres czynności)

:,:,_ _ _: 
::,:,_:_ 

:,:: : " 
:,::..,:,.",::,",'fu

Biegli złozyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy.

Ąnie zostali powołani

4. lnne osoby wvkonujące czvnności związane z przeprowadzeniem pqstęp9w.anla:
rwsxazac osoty wv*orul S,ci związane z przeprowadzeniem postępowania, inne niż określone w Pkt 1-3, oraz POdaĆ

zakres czynności)'.

lnne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złoZYlY

oświadczenia określone w ań. 56 ust. 4 ustawy.

B. Osoby mogące wpłynąó na wynik postępowania:
(wskazac oŚoby mógĄce wŃnĄc na wynik póstępowania, w tym osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem PostęPOWania,
należy Wskazać osoby, które faktycznie dokonywały dane Czynności oraz podać zakres tych czynnoŚCi)

osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania, w tym osoby wykonujące czynnoŚci związane z
przygotowaniem postępowania, złożyły oświadczenia określone w ań, 56 ust. 4 ustawy,

C. Osoby udzielające zamówienia

3
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,,,,. y.> bąJY.. . {.:Ę |r.łftc\ .. ł v.*.I.V. ?,
U 1imĘ i nazvłisko)

:, V, :.. Ę.-7.,{0/lłs,qW... J n§ piał-""r,.'(stanowisko) Y

osoby udzielające zamówienia złożyły oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy.

D. lnformacje o istnieniu okoliczności, o których mowa w ań. 56 ust. 2 ustawy , oraz - jeżeli dotyczy -o podjętych w związku z tym środkach zaradczych.

L]
E. lnformacje o istnieniu okoliczności, o których mowa w ań. 56 ust, 3 ustawy , oraz _ jeżeli dotyczy -o podjęĘch w związku z tym środkach zaradczych.

7. Ogłoszenie o zamówieniu

1.ogłąszenireorĘmówieniuzostałozamiesz_czonewBZP*oniu..0.1.,.Ą.4.,,.)rOl,.Ą,,,.,r,, pod* 
ił,łł,L/; ;|#*R9,9 kT,kł,IY {,9 Ą

2, Zmiana treści ogłoszenia:

Ę nie zmieniono treści ogłoszenia
]_] zmieniono treść ogłoszenia:

, ! ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Bzp w dniu
r, pod nr

(załączyć dowód zamieszczenia w Bzp, wypełnić odrębnie dIa każdej zmiany ogłoszenia)

8. |oy9av odstąpienia od wymogu użycia SroOX@
(podać podstawę prawną i uzasadnienie faktyczne oraz cZego dotyczy odstąpienie)

/v
9. Specyfikacjawarunkówzamówienia(SWZ)gotyczytrybupodstaWoW"go,o@

s\Ąz została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
)Fw całości
! w części:

ll z powodu jednej z okoliczności wymienionych w ań. 65 ust. 1 ustawy
t-] z Powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawańych w SWZ (ań. 280 ust. 3 ustawy)

10, Opis potrzeb i wymagań oraz SWZ @otyczy trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 3)

1. Opis potzeb i wymaqań

OPis Potrzeb i wymagań został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania
hodać adres stronv) .,....-....

od dnia r. do dnia ....,....,..... r.

OPis Potrzeb i wymagań został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
r_] w całości

Ą
numer strony

A/,^* U+^-
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! w części:
! z powodu jednej z okoliczności wymienionych w ań. 65 ust. 1 ustawy
tl Z powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawańych w opisie potzeb i wymagań

(aft. 280 ust. 3 ustawy)

2. SWZ

S\Aż została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania
(podać adres stronvl ..-......-

od dnia r. do dnia ..,.,.......... r.

S\AZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
: w całości
! w części:

tJ z powodu jednej z okoliczności wymienionych w ań, 65 ust. 1 ustawy
! z powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawańych w S\AZ (ań. 280 ust. 3 ustawy)

11. SPOSÓb i termin Składania ofeń gotyczy ofeft składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu)

1. Termin składania ofert upłynął w dniu A7, ĄĄ 2r0 

^Ą 
,. o goaĄa,. , a.O

2. WyCIós składania ofeń wyłącznie pzy uzyciu środków komunikacji elektronicznej:
}< t"t
l nie

12. OtWarCie ofert gotyczy ofeń składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu)

1, W postępowaniu:
i] nie wpłynęła zadna ofeńa

{ wpłynęły ofeńy

2 otwarcie ofeń nastąpiło w dniu 
^r, 

4l .:.,W.ZĄ,.. ,. o goo.. l0

. zł brutto

. zł brutto

. zł brutto

,30
3. Najpózniej pzed otwarciem ofeń zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamieęa pzeznaczyć

na sfinansowanie zamów|enia, w wysokoScll.}9.990.,. zł brutto (nie dotyczytrybu podstawowego, o Rtórym
mowa w ań. 275 pkt 3 ustawy),

w tym w pzypadku dopuszczenia mozliwości składania ofeń częściowych, kwotę na sfinansowanie:

13. zestawienie ofeń
(dotyczy ofeft składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, W przypadku trybu podstawowego, o którym mowa w ań. 275 pkt 3
ustawy - informację dotyczącą ceny lub kosztu Wypełnić po otwarciu ofeń ostatecznych)

Do upływu terminu składania ofeń złożone zostały następujące oferty:
(podaÓ nazwę albo imię i nazwisko Wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej - jeżeli dotyczy,
siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejjcem Wykonwania działalności Wykonawcy, krajowy numer identyfikacyjny, a W
przypadku polskich WykonawcóW - numer REG]N lub NlP, oraz cenę lub koszt)

tlIKAK :,Il0 
",.Y

5Ąq :, /l'§,G!Q ll=ru :, N,lP, 3 j,\.Ą.9.Ą.19.8.Ą.1)
2\
3)

14" Ofeńy odrzucone
(dotyczy ofert składanych W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienju; w przypadku trybu podstawowego, o którym mowa W ań. 275 pkt 3
ustawy _ Wypełnić po ofuvarciu ofert ostatecznych)

Odrzucono oferty:
! nie

AJ" (Ł,,_
i p 

", 

J pi ł ; #i ; ; i; ; ;i ;; ; ; ;j ;;;j' i;; t"i; D
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Ę
!

nie zostało przewidziane
zostało przewidziane

Najkorzystniejszą ofertę wybrano :

! z zastosowaniem aukcji elektronicznej Ga!ączyć zestawienie Wiążących postąpień w postaciwydruku
z PlatformY, na któą prowadzono aukcję, albo : jeżeli brak możliwości wydiuki - zestawienie w'innej forńie1ć bez zastosowania aukcji elektronicznei ze wzoledu

li, , !* ,pahń .$" ,hń- ,żIĄł%Y

2, ocena ofeń @odaĆ łączną punktację przyznaną ofefton W kolejnośCi przyznanych punktóW wraz z podaniem nazwy albo imienia inazwiska wykonawcy)

1)
2)

ń!K*Ł
,....,,.....:).

NllĘ InłL... . ..:A0 a.P(t-
3)

Jako najkoaystniejszą(-sze) wybrano @odać nazwę atbo imię i nazwisko wykonawcy, siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżelij2s::\illY9ry yykonwania dz,iałalnoŚci wykonawcy, krajowy nlmer identytkacyjiy, a W przypadku polskich wykonawców _ numerRE.G,O.N lub, NlP, oraz Cenę lub koszt, a w PŹypadku d,opuŚzcienia moztiwosĆi s*łiĆlań'ia ofert c!ęściowych po_dać informację odrębnie dlakażdej CzęśCi zamóWienia) \'F";i#;"', _']'ilrJt(ftę, NłĄSą^ Nłr 7?hP!28Bl 
.

l ofeńy wykonawców, z
1)
2)

którymi zostanie

_Y
podpisana umowa ramowa:

3)

3, CzęŚci zamÓwienia lub umowy ramowej, które wybrany wykonawca/wykonawcy zamierzalzamiezają
zlecic do wYkonania osobom trzecim ijezeii jest to wiadome w danym momencie imiona i nazwiska albo
nazwY,ewentualnYCh POdwYkonawców 1podać zakres części zlecanej oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejscazamieszkania znanYch Podwykonawców, jeżeti są miejscem wykonywania dziaialności $cń podwykonawców)

4, Uzasadn ien ie wyboru naj korzystn iejszej oferty

/Ylq&,Lf
23. Unieważnienie postępowania 6eze,li dotyczg

Powody unieważnienia @odać podstawę prawną
faktyCzne):

i uzasadnienie

24. Zatwierdzenie prac kom isji przetargo
przeprowadzeniem postępowania

A#*
":*

(podpis)(imię i nazwisko)

9
numer strony

" " " " " ",; ", :" " I, :2,:" :"-, :;
s p o ż ąOz a] ące| p roto Kot)



oz n acze ni e r,u*, ft ,.D.,.7| 
2, Ą ;Z,O LĄ DRUK ZP-TP

Prace fl komisji przetargowej n osób wykonujących czynności związane z pzeprowadzeniem
postępówania, wynik .99eny pfeń oraz propozycję wyboru najkozystniejszej ofeńy albo unieważnienia
postępowania w onir./.\|-ĄĄ :ł0l' r, zatwierdził:

t] kierownikzamaWiajĄcego
! pracownikzamawiającego upoważniony przez kierownika zamawiającego

25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ/unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o:

Ęwyboze naj korzystniejszej oferty
! unieważnieniu dłrow .0tf,Il'l^ryw_%1Ą

(Ńkaz ać form ę pz esła n i a z aw i adom ien i ą
zostało przesłane w dniu r, w sposób:

26. Srodki ochrony prawnej

1. W trakcie postępowania:

x nie wniesiono odwołania
rJ wykonawca...... wniósł odwołanie w dniu r

(Wskazać
L-,

jakich Czynnościdotyczyło odWołanie)

2. Rozstzygnięcie Krajowej lzby Odwoławczej:
(w pzypadku wniesienia odwołania podać sygnaturę o3eczenia Krajowej lzby Odwoławczej)

3. Na orzeczenie Krajowej lzby Odwoławczej:
t] nie została wniesiona skarga

4_ Rozstzygnięcie Sądu Okręgowego:
(w przypadku wniesienia skargi podać wgnfurę orzeczenia Sądu Okręgowego)

27. Czynności nowe/czy nności powtórzone

Ą nie dokonano nowych czynności/nie powtórzono czynności

! dokonano nowych czynności/powtórzono następujące czynności:

7-I

(podać zwięzły opis czynnośCi nowych/powtórzonych w wyniku rozstżygnięcia środków ochrOny prawnej albo zaleceń pokontrolnych)

28. Zatw'lerdzen ie pó Ookona n iu czy n n ości nowy ch/czy n ności powtórzonych

1, Prace fl komisji przetargowej D osob wykonujących czy
postępowania zakończyły się w dniu .,......,. r.

nności związane

1
z przeprowadzeniem

3) ,,,{;..
(imię i nazwlśko)

L,..,..,
(podpis)

2. Czynności nowe/powtórzone w dniu ... ., r. zatwierdził:

_ kierownik zamawiającego
;" l pracowni k zamawiającego u powazn io ny przez kierowni ka zamawiającego

9
numer strony
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