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INFORMAOA O ZAMIARZE ZAWARCTA UMOWY
na zadanie pn.: ,,Drogi publiczne gminne - zakup uslug pozostalych - Koszenie row6w, poboczy"
w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wief publicznych fi.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 ze zm.l, zamawiajqcy podaje nastqpujqce informacje:

l. Nazwa i adres zamawiajqcego:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrofic6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

ll. Okre6lenie przedmiotu zam6wienia i wielko6cilub zakresu zam6wienia:

L, Przedmiotem zam6wienia jest usluga zwiqzana z mechanicznym koszeniem trawy
i chwast6w w pasach drogowych (rowy, pobocza) na drogach gminnych na terenie gminy

Kolbuszowa zgodnie z wykazem dr6g. Zakres uslugi obejmuje mechaniczne koszenie trawy
i chwast6w poboczy ,skarp, przeciwskarp row6w w pasach drogowych wraz ze zgrabieniem

i utylizacjq skoszonej trawy i chwast6w, podkaszanie reczne w miejscach trudnodostqpnych
dla sprzqtu, w lokalizacji slupk6w kilometra2owych.

2. Zamawiajqcy kaidorazowo okre5la zakres uslugi itermin realizacji.

3, Zakres wykonywanych rob6t bqdzie uzale2niony od wystqpujqcych potrzeb oraz posiadanych

6rodk6w finansowych.

4. Zaktada siq dwukrotne koszenie.

5. Wykaz dr6g koszenie row6w i poboczy na drogach gminnych na terenie gminy Kolbuszowa

w 2020 roku.

Lp.
Opis

llo56 m2 skoszonych

row6w i poboczy

t

Kolbuszowa Dolna (od ronda do dr.kr. Nr 9)

1. dtugo6d drogi wg. pomiaru L247mb x 2strony = 2494mb
2. szeroko6d koszenia: pobocze 1m, skarpa 0,5m, przeciwskarpa 0,5m
3.2494mbx2m=4988m2
4. od kofca drogi asfaltowej do dr.kr. Nr 9 koszenie poboczy o szerokoSci

1m na dlugo6ci 850mb x 2strony = 1700mb

5.1700mbx1m=1700m2

6.Razem : poz.3+poz.5=6688m2

6.688,00m2

2

Kolbuszowa ul. Wolska (od ul. Pilsudskiego do skrzy2owania drogi Nowa

1.14L9,00 m2

Wie6-Domatk6w)
L.dlugo5i drogi wg. pomiaru 3133,00 mb x 2strony = 6266,00mb
2.pomniejszenie chodnik (1535,00mb+414,00mb +348mb) = 2297,O0 mb
3. szeroko66 koszenia: pobocze 1m, skarpa 0,8m, przeciwskarpa 0,8m
4.3959 z 2.6m=10319m2 plus droga wewnetrzna od ul. Wolskiej w stronq
Nowej wsi 550,00x2,0 = 1100,00 m2



3

Nowa WieS - Borek

1. dlugo6d drogiwg pomiaru 2081mb x 2strony = 4162mb
2. szeroko6i koszenia: pobocze 1m, skarpa 0,5m, przeciwskarpa 0,5m

3,4t62mbxlm=8324m2
4. droga od ,,ronda" do zabudowari 350mb x 2strony = 700mb
5.700mbx1m=700m2

6. Raze m : poz. 3+poz. 5=9 024m2

9.024,00m2

4

Zarebki od dr.kr. Nr 9 do drqsi powiatowei Kolbuszowa- Dzikowiec

1. dlugoii drogi wg. pomiaru (4040- 145,0)(mbx2strony=7790,00mb
2. szeroko66 koszenia: pobocze 1m, skarpa 0,5m, przeciwskarpa 0,5m

3. chodnik na dtugo6ci 780mb
4.7 7 90,O0mb-780m b=70 10,00m b

5. 70 10, 00 m bx2m=L4O20,00 m 
2

14.020,00m2

5

Wervnia - Kolonia

l.dtugo6i drogi wg pomiaru 1600mbx2strony=3200mb
2.szeroko6i koszenia: pobocze lm, skarpa 0,5m, przeciwskarpa 0,5m

3. 3200mbx2m=6400m2

Werynia - Podlas

1. dlugo5d drogi wg pomiaru 900,00mb x2 strony = 1800,00mb

2. szeroko6i koszenia_: pobocze 0,75 mx 1800,00 m = 1350,00 m2

7750,O0m2

6

Swiercz6w od cmentarza do P.Magdv

1. dlugo5i drogi wg pomiaru 1150mbx2strony=2300mb
2. szeroko6i koszenia: pobocze 1m, skarpa 0,5m, przeciwskarpa 0,5m

3. 2300mb x 2m = 4600m2

Swiercz6w od drosi Kolbuszow? - Swiercz6w do ..lslopolu"
1.dlugo56 drogi wg pomiaru 300mbx2strony=600mb
2. szeroko66 koszenia: pobocze 1m, skarpa 0,5m, przeciwskarpa 0,5m

3. 600mb x2m=tZOOmz
Swiercz6w od wvsvpiska do drosi Kolbuszowa - Mielec
1. dtugo5i drogi wg. pomiaru 1600mbx2strony=3200mb
2. szeroko66 koszenia: pobocze 1m, skarpa 0,5m, przeciwskarpa 0,5m

3. 3200mb x2m=6400m2

Razem:ooz.3+poz.3+ooz.3= 12200m2

12.200,00m2

7

Widelka - Stvk6w
1. dlugo6d drogi wg pomiaru 1480mbx2strony=2969r6
-2.szeroko56 koszenia: pobocze 1m, skarpa 1m, przeciwskarpa 0,5m
3. 2960m b x2.5m--7 4OOm2

7.400,00m2

8

Porebv Kupier{skie w kierunku lasu

1. dlugoSd drogi wg pomiaru 1800mbx2strony=3600mb
2. szeroko6d koszenia: pobocze 1m, skarpa lm na dlugo6ci300mb
3. 3600mbxlm=3600m2
4. 300mbxlm=300m2
Razem : poz.3+poz.4=3900m2

3.900,00m2

9

Porebv Kupiefiskie - Bukowiec

1. dlugoSi drogi wg pomiaru 1850mbx2strony=3700mb
2. szeroko6i koszenia: pobocze 1m, skarpa lm, przeciwskarpa na dlugoSci

8.300,00m2



900m o szeroko6ci 1m

3. 3700mb x 2mb =7400m2
4. 900mb x 1m=900m2

5.Razem :poz,3+poz.5=8300m2

10

Domatk6w - Zagranicze

1. dtugo6d drogi wg .pomiaru 2500mbx2strony=5gggr5
2. szerokoS6 koszenia: pobocze 1m +(skarpa 0,5m +przeciwskarpa na

dlugo6ci 1800mb o szer.lm)
3. 5000mb x Lm = 5000m2

4. 1800mb x 1.5m = 27OOmz

5. Razem : poz.3+poz.4 =77 OOmz

7.700,00m2

11,

Kolbuszowa G6rna - Woik6w
1. dlugo66 drogi wg pomiaru 500,00mbx2strony=1000,00mb
2.szerokoSi koszenia: pobocze, skarpa rowu 2,5m
3. 1000,00 mb x 2,5m = 2500,00m2

2500,00m2

t2

Kolbuszowa ul. takowa
1. dlugoSd drogi wg pomiaru 1145mbx2stron[=]lggp5
2. szeroko5i koszenia: pobocze lm
3.2290mbx1m=229Om2

2.290,00m2

L3

Kolbuszowa ul. Krakowska

1. dlugo5d drogi wg pomiaru 1584mbx2strony=3158mb
2. szeroko6d koszenia: pobocze 1m

3. 3168mbx1m=3168m2
- 3158mb x lmb = 3158m2

3.168,00m2

14.

Droga gminna wewnqtrzna od przystanku szkolnego Nowa WieS - Borek
w prawo
- 995,00m bx2strony=19996 6

-szeroko6i koszenia 1,5m
- 1990,00mb x1,5m = 2985,00 m2

2.985,00m2

15.

Droga wewnqtrzna ul. P Por. Sawy

360,00 mbx4,00 = 7440 m2

360,00mbx1,20 = 432,O0m2

w Kolbuszowej Dolnej

7.872,00m2

16.

Widetka - Majdan
l.Dlugo6i drogi wg pomiaru 2500mbx2 strony = 5000,00mb
2. szeroko6i koszenia O,75 x 5000,00 = 3750,00 m2

3750,00 m2

17. Widelka - Dworzysko 24OO,OOm2

18.

Kupno- Zagrody
1.Dlugo56 drogi wg pomiaru 950,0mbx2 strony = 1900,00 mb
2. szeroko6d koszenia: pobocze 1900,00 mb x 0,75m -- L425,OO m2

1,425,00 m2

Razem: 108 791,00 m2

lll. Szacunkowa warto5d zam6wieniaz33.453,23 zl netto.

lV. Nazwa i adres wykonawcy, kt6remu zamawiajqcy zamierza udzieli6 zam6wienia:



Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp6lka z o.o.

ul. Pilsudskiego 111A
36-100 Kolbuszowa

V. Podstawq prawne i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zam6wienia z wolnej rqki:
Art. 67 ust 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
(j.t. D2.U.2019.1843 ze zm.).
Zamawiajqcy mo2e udzielii zam6wienia z wolnej rqki osobie prawnej, je2eli spelnione sq lqcznie
nastqpujqce warunki:
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 sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest r6wnie2
spelniony, gdy kontrolq takq sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiajqcego
w taki sam spos6b,
b) ponad 90% dziatalno6ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadaf
powierzonych jej przez zamawiajqcego sprawujqcego kontrolq lub przez innq osobq prawnq, nad
kt6rq ten zamawiajEcy sprawuje kontrolq, o kt6rej mowa w lit. a,

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

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp6lka z o.o. spelnia wszystkie w/w przeslanki.
Wobec powy2szego Gmina Kolbuszowa zleci realizacjq zadania pn; "Drogi publiczne gminne -
zokup uslug pozostalych - Koszenie row6w, poboczy" Zakladowi Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej Sp6lka z o. o.

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

odpowiedni potencjal techniczny a takie wiedzq i doSwiadczenie zdobyte w ubieglych latach
dzialajqc jako Zaklad Uslug Komunalnych w Kolbuszowej. Zna r6wniei specyfikq wykonywania
niniejszych prac na terenie Gminy Kolbuszowa. Niniejsze zam6wienia mieScisiq w podstawowym
zakresie dzialalno6ci ZGKIM Sp. z o. o. w Kolbuszowej. Przedmiotowe zam6wienie naleiy
do zadafi wlasnych jednostki dla kt6rych powoiano ZGK|M Sp. z o. o. w Kolbuszowej.

Vl. Planowany termin realizacji zam6wienia i czas trwania umowy:
Realizacja i termin trwanie umowy: od podpisania umowy do 10.11.2020r.

Vll.lnformacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogloszenia o zamiarze
zawarcia umowy, o kt6rym mowa w art. 56 ust.2, ieieli zostalo zamieszczone lub
opublikowane albo informaciq, 2e takie ogloszenie nie zostalo zamieszczone lub
opublikowane:

Ogloszenie zostafo opublikowane w Biuletynie zam6wieh Publicznych pod numerem:
550068763-N-2020 z dnia 22-O4-2O2O r.
Ogloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie lnformacji Publicznej Zamawiajqcego,
tj. na stronie internetowej: www.bip.kolbuszowa.pl w dniu 22 kwietnia 2O2O r.
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