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Kolbuszowa , L8.06.2020 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

na zadanie pn.: ,,Utwardzenie ulicy Narcyzowej oraz ulicy Konwaliowej w Kolbuszowej"

w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r, Prawo zam6wief publicznych

(j.t. D2.U.2019.1843 ze zm.)

Dzialajqc na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief
publicznych (j.t. D2.U.2019.1843 zezm,), zamawiajqcy podaje nastqpujqce informacje:

1) Nazwa i adres zamawiajqcego:

Gmina Kolbuszowa

ul. Obrofic6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

2l Okre6lenie przedmiotu zam6wienia iwielko6ci lub zakresu zam6wienia:

,,Utwardzenie ulicy Narcyzowej oraz ulicy Konwaliowej w Kolbuszowej":

Zam6wienie obejmuje roboty budowlane polegajqce na tymczasowym utwardzeniu ulicy

Narcyzowej i ulicy Konwaliowej w Kolbuszowej:

. ul. Narcyzowa (dzialki nr ewid. 48128,4816t1o dlugoSci 317,4 m i szeroko6ci 5,0 m,

o ul. Konwaliowa (dzialka nr ewid. 48135) o dlugoSci 62,6 m i szeroko6ci 4,0 m,

Zakres rob6t:

t. Roboty przygotowawcze:

- obsluga geodezyjna inwestycji (wytyczenie pasa do utwardzenia),

- koszenie pasa drogowego,

- karczowanie krzew6w i zagajnik6w w pasie drogowym,

- zdjqcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)- grub. warstwy 5r. 20 cm,
2. Wykonanie podbudowy drogi:

- wykonanie i zagqszczenie warstwy odcinajqcej z piasku -grub. X0 cm,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy zgruzu betonowego (wrazz doziarnieniem
25%kruszywem famanym 0/63 mm)-wbudowanie ok.6!6,74 m3 gruzu
(gruz stanowi wlasnoSd Zamawiajqcego ijest zmagazynowany na dziatce w obrqbie

ul. Astrowej, kosztem Wykonawcy bqdzie zaladunek iwbudowanie gruzu),

- wykonanie g6rnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego O/3t,5 mm - grub.

L0 cm,

3. Roboty wykoriczeniowe

- Rozplantowanie ziemi z wykopu w obrqbie pasa drogowego.

3) Szacunkowa warto6d zam6wienia:

105 289,95 zl netto

4l Nazwa i adres wykonawcy, kt6remu zamawiajqcy zamierza udzielid zam6wienia:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp6lka z o.o.

ul. Pitsudskiego 111a

36-100 Kolbuszowa



s) Podstawq prawnA i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zam6wienia z wolnej rqki:

Art. 67 ust L pkt. L2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych

(j.t, D2.U.2018.1986 ze zm.),

Zamawiajqcy mo2e udzielii zam6wienia z wolnej rqki osobie prawnej, je2eli spelnione sq

lqcznie nastqpujqce wa runki:

a) zamawiajqcy sprawuje nad tq osobq prawnq kontrolQ, odpowiadajqcq kontroli sprawowanej

nad wlasnymi jednostkami, polegajqcq na dominujqcym wplywie na cele strategiczne oraz

istotne decyzje dotyczqce zarzqdzania sprawamitej osoby prawnej; warunek ten jest r6wnie2

spelniony, gdy kontrolq takq sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiajqcego

w taki sam spos6b,

b) ponad 90% dzialalnoSci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zada6

powierzonych jej przez zamawiajqcego sprawujqcego kontrolq lub przez innq osobq prawnE,

nad kt6rq ten zamawiajqcy sprawuje kontrolq, o kt6rej mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpoSredniego udziatu kapitalu prywatnego.

Zaklad Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejSp6lka z o.o. spelnia wszystkie w/w przeslanki.

Wobec powy2szego Gmina Kolbuszowa zleci realizacjq zadania pn.: ,,Utwardzenie ulicy
Narcyzowej oraz ulicy Konwaliowej w Kolbuszo$tej", Zakladowi Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp6lka z o.o.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp6lka z o.o. w Kolbuszowej posiada

odpowiedni potencjal techniczny, a takie wiedzq i do6wiadczenie zdobyte realizujqc podobne

roboty w ubieglych latach oraz dzialajqc jako Zaklad Uslug Komunalnych w Kolbuszowej.Zna

r6wnie2 specyfikq wykonywania niniejszych prac na terenie Gminy Kolbuszowa. Zam6wienie
mie6ci siq w podstawowym zakresie dzialalnoSci ZGKIM w Kolbuszowej. Przedmiotowe
zam6wienie nale2y do zadari wlasnych Gminy Kolbuszowa, dla kt6rych powolano ZGKiM Sp. z

o. o. w Kolbuszowej.

Planowany termin realizacji zam6wienia i czas trwania umowy:
Realizacja umowy:

odcinek ul. Narcyzowej o dlugo6ci LtA,4 m od km 0+000 do 0+110,4 oraz ul. Konwaliowa:
do 31.07.2020 r.

odcinek ul. Narcyzowej o dlugoSci 207,0 m od km 0+LL5,4 do 0+322,4: do 10.09.2020 r.

7l !nformacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogloszenia
o zamiarze zawarcia umowy, o kt6rym mowa w art. 66 ust. 2, jeielizostato zamieszczone lub
opublikowane albo informacjq, 2e takie ogloszenie nie zostalo zamieszczone lub
opublikowane:

Ogloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wieri Publicznych pod numerem:
Ogloszenie nr 550106828-N-2020 z dnia L8-06-2020 r.

Ogloszenie zostato opublikowane w Biuletynie lnformacji Publicznej Zamawiajqcego,

tj. na stronie internetowej: www.bip.kolbuszowa.pl w dniu 18.06.2020 r.

6)

an Zubq


