Informacja o zamiarze zawarcia umowy
przed udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.12 ustawy
Prawo zamówień publicznych

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Sędziszów z siedzibą w Sędziszowie, adres: 28-340 Sędziszów,
ul. Dworcowa 20.
2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa zamówienia:
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Sędziszów w 2019 roku.
( miasto+ tereny wiejskie)”
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na:
I.

II.
III.

utrzymaniu czystości i porządku na terenach publicznych oraz pielęgnacja terenów
zielonych w tym konserwacja drzewostanu, utrzymanie zieleni miejskiej poprzez
prowadzenie nasadzeń i pielęgnacji kwiatów – umiejscowionych na terenach którymi
administruje Zamawiający.
utrzymaniu miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych na cmentarzach
położonych na terenie gminy.
utrzymaniu czystości i porządku na drogach, chodnikach, parkingach i przystankach
oraz montaż i utrzymanie znaków drogowych.

Zakres zamówienia szczegółowo określa załącznik do niniejszej informacji.
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 450.000,00 zł. netto.
4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie, adres: 28-340 Sędziszów,
ul. Dworcowa 19.
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust.1 pkt.12
ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnieniem do przeprowadzenia zamówienia w
niniejszym trybie jest spełnienie przez Zamawiającego łącznie następujących warunków:
a. zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego (Gmina Sędziszów),
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp),
osobie prawnej- Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sędziszowie, ul.
Dworcowa 19, 28-340 Sędziszów
b. kontrolę nad ZUK Sp. z o.o. sprawuje gmina Sędziszów, wg zasad odpowiadającej
kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającej na dominującym
wpływie gminy na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania
sprawami;
c. ponad 90 % działalności ZUK Sp. z o.o. dotyczy wykonania zadań powierzonych jej
przez Gminę Sędziszów.

d. ze względu na dzień utworzenia ZUK Sp. z o.o. wartość szacunkowa zamówienia
została ustalona za pomocą kosztów planowanych w uchwale budżetowej i
wiarygodnych prognoz handlowych z uwzględnieniem wartości wykonywania zadań
w okresie 3 lat przez jednostkę budżetową gminy, która dotychczas wykonywała
tożsame zadania jak niniejsze zamówienie.
e. w ZUK Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
1 rok, od 01.01.2019do 31.12.2019r.
7. Ogłoszenie o zamianie zawarcia umowy podlega publikacji
w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej urzędu (www.sedziszow.pl).

