Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Rynek 17, 59-330 Ścinawa
tel. / faks / e-mail: (76) 7400 200 / (76) 7400 201 / urzad@scinawa.pl

Ścinawa, 25.10.2018 r.
Zamawiający:
Gmina Ścinawa
Rynek 17, 59-330 Ścinawa
Znak sprawy:
IR.271.21.2018

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
Strona internetowa: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
2. Określenie przedmiotu zamówienie i wielkości lub zakresu zamówienia:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg
powiatowych na terenie gminy Ścinawa i gminy Rudna. Usługa obejmuje świadczenie w systemie
ciągłym usług związanych z:
1) zimowym utrzymaniem dróg,
2) bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg i chodników,
3) bieżącym utrzymaniem pozostałych terenów i urządzeń w pasach drogowych w tym
m.in. zieleni, poboczy, rowów i urządzeń odwodnienia dróg,
4) dokonywaniem wycinki i nasadzeń zamiennych drzew i krzewów na podstawie przekazanych
decyzji administracyjnych,
5) bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego.
Wykaz dróg:
Drogi gminne na terenie gminy Ścinawa – 25,83 km
Drogi powiatowe na terenie gminy Ścinawa – 53,527 km
Drogi powiatowe na terenie gminy Rudna – 70,281 km
3. Szacunkowa wartość zamówienia:
325 203,25 zł netto; 75 423,44 euro
4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o. o.
Lasowice 48, 59-330 Ścinawa
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.), zwaną dalej uPzp.
Zamówienie zostanie udzielone przez Gminę Ścinawa Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1 UPzp, osobie prawnej tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o. o. z siedzibą
w Lasowicach 48, 59-330 Ścinawa (dalej ZGK Sp. z o. o.).
Gmina Ścinawa sprawuje nad Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o. o. kontrolę
prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym
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wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami ZGK Sp. z o. o.
Ponad 90% działalności ZGK Sp. z o. o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę
Ścinawa, sprawującej kontrolę nad ZGK Sp. z o. o., posiadającą 100 % udziałów.
6. Planowany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od dnia 9 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
7. Informacja o ogłoszeniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 uPzp:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

2
GMINA ŚCINAWA, RYNEK 17, 59-330 ŚCINAWA

