
Ogłoszenie nr 510034335-N-2020 z dnia 26-02-2020 r.  

Gmina Kolbuszowa: Oczyszczanie ulic, chodników, zatok postojowych, parkingów o 

nawierzchni twardej ulepszonej na terenie miasta Kolbuszowa  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 550007511-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Kolbuszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 69058166600000, ul. ul. Obrońców 

Pokoju  21, 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48172271333, e-

mail zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl, faks +48172272939.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.kolbuszowa.pl  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

www.bip.kolbuszowa.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Oczyszczanie ulic, chodników, zatok postojowych, parkingów o nawierzchni twardej 

ulepszonej na terenie miasta Kolbuszowa  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.1.2.2020  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Oczyszczanie ulic, chodników, zatok 

postojowych, parkingów o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie miasta Kolbuszowa” 1. 

Zadanie polega na wykonaniu prac związanych z oczyszczaniem ulic, chodników, zatok 

postojowych, parkingów o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie miasta Kolbuszowa. 2. 

Wymieniony w pkt. 1 zakres prac obejmuje w szczególności: a) bieżące usuwanie 

zanieczyszczeń łącznie z zamiataniem dróg, b) likwidacja zanieczyszczeń powstałych na 



skutek działań zdarzeń losowych (np. burza, grad, wiatr itp.) c) usunięcie z nawierzchni dróg 

martwych zwierząt.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 90611000-3 

 

Dodatkowe kody CPV: 90600000-3  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 65558.66  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 111A  

Kod pocztowy: 36-100  

Miejscowość: Kolbuszowa  

Kraj/woj.: podkarpackie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 80637.15  



Oferta z najniższą ceną/kosztem 80637.15  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 80637.15  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 12  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli spełnione są 

łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, 

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym 

wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby 

prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna 

kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności 

kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez 

zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten 

zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej 

nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z o.o. spełnia wszystkie w/w przesłanki. Wobec powyższego Gmina 

Kolbuszowa zleci realizację zadania pn.: "Oczyszczanie ulic, chodników, zatok postojowych, 

parkingów o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie miasta Kolbuszowa " Zakładowi 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kolbuszowej posiada odpowiedni potencjał techniczny a 

także wiedzę i doświadczenie zdobyte w ubiegłych latach działając jako Zakład Usług 

Komunalnych w Kolbuszowej. Zna również specyfikę wykonywania niniejszych prac na 

terenie Gminy Kolbuszowa. Niniejsze zamówienia mieści się w podstawowym zakresie 

działalności ZGKIM Sp. z o. o. w Kolbuszowej. Przedmiotowe zamówienie należy do zadań 

własnych jednostki dla których powołano ZGKiM Sp. z o. o. w Kolbuszowej.  

  
 


