30.11.2020

Ogłoszenie nr 550527617-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.
Ścinawa: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa OGŁOSZENIE O
ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ścinawa, Krajowy numer identyfikacyjny 39064756400000, ul.
Rynek 17, 59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 7400225, 76 7400245, email plinda@scinawa.pl, faks 76 7400201.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/;
https://scinawa.ezamawiajacy.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na
terenie gminy Ścinawa
Numer referencyjny IR.271.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
utrzymanie dróg,

bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników,

zimowe

bieżące utrzymanie

pozostałych terenów i urządzeń w pasach drogowych w tym m.in. zieleni, poboczy, rowów i
urządzeń odwodnienia dróg,

dokonywanie wycinki i nasadzeń zamiennych drzew i krzewów na

podstawie przekazanych decyzji administracyjnych,

bieżące utrzymanie oznakowania pionowego

i poziomego. Drogi gminne na terenie gminy Ścinawa – 25,83 km
II.5) Główny Kod CPV: 90600000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 204757.25
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
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Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1.pkt.12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie zostanie udzielone przez Gminę Ścinawa- Zamawiającego, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 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 ZGK Sp. z o. o. kontrolę prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym 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.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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