
GN4INA KOLBUSZow A
ul. Obroricow Pokoju 21

36-100 Kclbu§zowa
tel , 1 7 2ż 7 L 333, fax L7 22 72 939

NiP 814-15,76-232
ZP,27L7.33.2020

Kolbuszowa, 03,07 .2OżO r,

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARC|A UMOWY
na zadanie pn.:,,Odnowienle oznakowania poziomego gminnych dróg pubIicznych i parkingów
w technologii cienkowarstwowej" w trybie art,67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r.

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843 ze zm.)

Działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt, 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843 ze zm,), zamawiający podaje następujące informacje:

1) Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

2| OkreŚlenie przedmiotu zamówienia iwieIkości lub zakresu zamówienia:
Odnowienie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej dróg gminnych publicznych
i parkingów wykonywane mechanicznie.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:
a) odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych publicznych oraz parkingach

w technologii cienkowarstwowej-mechaniczne natryskowe

Wykaz dróg do odnowienia oznakowania poziomego:
1. ul. Polna
- P-10 przejście dla pieszych 4,oo x 0,50 x 15 szt. = 30,00 m2
- P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów 0,18 m2 x 25 szt, = 4,50 m2

Razem = 34,50 m2

2. ul. Chopina
- P-10 przejście dla pieszych 4,00 x 0,50 x 6 szt. = 12,0Q m2
nowe przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania
ul. Szopena z ulicą Jan Pawła ll
- P-10 przejście dla pieszych 4,00x0,50x6 szt. = 72,00 m2
wykonanie oznakowania pionowego przejśc|a 1 kpl.
słupki i znaki D-6 materiał zamawiającego

Razem = 24,00 m2

3. ul. Bytnara
nowe przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z
ul. Jana Pawła ll 4,00x0,5x6 szt. = ].2,00 m2

wykonanie oznakowania pionowego przejścia 1 kpl.
słupki i znaki D-6 materiał zamawiającego

Razem = t2,0Dm2

4. ul. Mickiewicza
- P-10 przejście dla pieszych 4,0O x 0,50x 5 szt, = 10,00 m2

5. ul. Narutowicza
- P-10 przejście dla pieszych 4,00 x 0,50 x 9 szt. = 18,00 m2
- P-].4 linia war. zatrzymania złożona z prostokątów 0,75 x 0,50 x 8 szt. = 3,00 m2





- nowe przejście dla pieszych

P-10 przejście dla pieszych
18,00 m2

P-14 linia war. zatrzymania złożona z prostokątów

6. Parking przy Cmentarzu Parafialnym
- linia ciągła
- P-].8 stanowisko postojowe
- strzałka kierunkowa
- strzałka kierunkowa

7. ul. Ruczki
- P-10 przejście dla pieszych
- P-14 linia war. zatrzymania złożona z prostokątów

8. ul. 11 Listopada
- P-10 przejście dla pieszych
- P-12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop
- P-4 linia podwójna ciągła
- P-lb linia segregacyjna pojedyncza cienka
- P-lb Linia segregacyjna pojedyncza gruba
- P-4 Linia segregacyjna podwójna ciągła
- P-6 Linia segregacyjna przerywana ostrzegawcza
- P-10 przejście dla pieszych
- P-l1przejazd dla rowerów
- P13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

- przejście dla pieszych wyznaczone na progu zwalniającym

9. Plac Wo!ności
- P-10 przejście dla pieszych
- P-14 linia war. zatrzymania złożona z prostokątów
- linia do przejścia
- P-7b linia krawędziowa - ciągła szeroka
- P-12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop
- strzałki kierunkowe
- P-7b linia krawędziowa - ciągła szeroka (lewa strona)

10. u!. św. Brata Alberta
- P-10 przejście dla pieszych
- linie przerywane
- P-13 linia war. zatrzymania złożona z trójkątów
- P-8b strzałka kierunkowa w lewo

11. ul. Piekarska

4,00x0,50x9 szt.

0,75 x 0,5x8 szt =

Razem =

9,50 x 0,20 =

5,00x0,12x3szt. =

0,28 m2 x 5 szt. =

0,28 m2 x 5 szt. =

Razem =

=

3,00 m2

52,00 m2

1,90 m2

1,80 m2

1,40 m2

t,40mz
6,50 m2

4,00 x 0,50 x 38 szt. = 76,00 mż
0,75x0,50x9szt. = 3,37 m2

Razem = 79,37 m2

4,00 x 0,50 x 14 szt. = 28,00 m2

11.90 x 0,50 = 5,95 m2

15,30 x 0,L2x) = 3,67 m2

258,60m*0,04 = 10,32 m2

86,00 m*0,0Ą = 3,44 m2

L79,50 m*Q,24 = 43,08 m2

300,00 m*0,08 = 24,00 m2

7,00 m*0,50 = 3,50 m2

7,00 m*0,50 = 3,50 m2

72,60 m*0,2§ = 3,27 m2

4,00*0,50*6 = t2,0O m2

4*L,O*O,L?*) = 0,96 m2

4*0,4*O,L2*2 - 0,384 m2

Razem = t42,07 m2

4,00 x 0,50 x 40 szt. = 80,00 m2

0,75 x 0,50 x 39 szt. = L4,62 mz
13,00 x 0,13 = 1,69 m2

189,60 x0,24 = 45,50 m2
t6,2O x0,45 = 7,29 m2

1-,49x4szt. = 5,96m2
82,00 x0,24 = 45,50 m2

Razem = 200,56 m2

4,00 x 0,50 x 10 szt. = 20,00 m2

2,00 x 0,20 x7 szt. = 2,8O m2

0,18 m2 x ]"2 szt. = 2,!6 m2

I,49x4szt. = 5,96m2
Razem =30,92 m2





- P-10 przejście dla pieszych
- P-14linia war. zatrzymania złożona z prostokątów

12. ul. Ppor. Sawy
- P-10 przejście dla pieszych
- P-14 linia war. zatrzymania złożona z prostokątów

13. u!. Żytnia, ul. Leśna
143,68 m2

14. Plac Wolności- koło policji
- P-10 przejście dla pieszych
- P- 21.a linie powierzchni wyłączonych z ruchu

15. Droga Gminna - Zarębki
- P-12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop
16. u!. Narutowicza:
- P-4linia podwójna ciągła
- P-le linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka
- P-3a linia jednostronnie przekraczalna - długa
- P-6 linia ostrzegawcza
- P-21"a linie powierzchni wyłączonych z ruchu

17. ul. Ks. Ruczki :

- P-4linia podwójna ciągła
- P-le linia pojedyncza przerywana
- P-6 linia ostrzegawcza
- P-l"c linia pojedyncza przerywana - wydzielająca
- P- 2Ia linie powierzchni wyłączonych z ruchu
- P- 2b linia pojedyncza ciągła - szeroka

18. ul. Św. Brata Atberta:
- P-4linia podwójna ciągła
- P-lb linia pojedyncza przerwana
- P-10 przejście dla pieszych

19. ul. Jaśminowa
- P-lb linia pojedyncza przerywana krótka
- P-4linia podwójna ciągła
- P-6 lina ostrzegawcza

20. ul. Rolnika
- P-lb linia pojedyncza przerywana krótka
- P-4 linia podwójna ciągła
- P-12 linia bezwzględnego zatrzymania
3,00 m2
- p-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

21. ul. Wolska

Razem = L].,!! m2

4,00 x0,50x 5 szt. = 10,00 m2

0,75x0,50x3szt. = L,Llm2
Razem = 11,11m2

.=

4,00x0,50x5szt.
0,75x0,50x3szt.

Razem

= 10,00 m2

= I,t7m2

4,00 x 0,50 x 22 szt,

5,0 x 0,50

Razem

Razem

Razem

(58,2*0,04)
(2O+tO)*0,24
(2*50*0,08)

Razem

(200,00*0,04 )

{l2,00*o,24)
(6*0,50)

(30,6 * 0,2625)
Razem

= 44,00 mz

= 6,00 m2

= 50rOOm2

= 2,50 m2

= 54,48 m2

= 3,36 m2

= 39,60 m2

= 14,88 m2

= 80,40 m2

= t92,72 m2

= 40,80 m

= 8,28 m2

= 51,36 m2

= 3,36 m2

= 42,00 m2

= 4,80 m2

150,06 m2

= 706,32 m2

= 7t,28 mz

= t2,00 m2

= 189160 m2

= 2,33 m2

= 7,2O m2

= 8,00 m2

= t7,53m2

= 8,00 m2

- 2,44 
2

= B,03 m2

=2L,47 m2





linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe
- P -3b linia jednostronnie przekraczalna
- P-4linia podwójna ciągła
- P-7d
linie segregacyjne i krawędzie przerywane
- P-le
strzałki i inne symbole
P-10 linia
P- 10linia na wys. ul. Nowej
- P-12 linia
8,50 m2

- P-13 linia
- P -14 linia
- P- Zta

22. ul. Jana Pawła ll w Kolbuszowej
oznakowanie poziome jezdni - linie na jezdni, przejścla dla

-- P-Z4 (symbol osoby niepełnosprawnej) 1szt.

29. ul. Krakowska

(29*0,18)

(368x0,23)

|47,20*0,7ż)

(31*0,12)

].6,80*4x0,5
6,0*4,0x0,5
].7,0*0,5

L2,0*0,265
t7,60*0,375
10,70*0,38

Razem

= 5,2z

= 88,32

= 5,66

= 3,72 m2

= 33,60 m2

= !2,0O m2

= 3,15 m2

= 6,60 m2

= 4,07 m2

= L70,84 m2

= 0,76 m2

= 9,16 m2

= t2,0O m2

= 16,80 m2

= 4,0O m2

= 5,61 m2

= 1,13 m2

= 2,54 m2

m2

m2

m2

Razem

392,0O m2
23. ul. Wojska Polskiego
- P-].8 stanowisko postojowe (linie wyznaczające stanowisko postojowe) 5,0 x o,!2 x45 szt. = 27 ,0o
m2

- P-24 (symbol osoby niepełnosprawnej) 1szt. = 0,76 mz
Razem = 27,76 m2

24. Parking między ul. Jana Pawła !l a ul. Chopina
- P-18 stanowisko postojowe (linie wyznaczające stanowisko postojowe) 5,0 x O,!ż x2 szt. = L,20 m2
- P-24 (symbolosoby niepełnosprawnej) 1szt. = 0,76 m2

Razem = 1,96 m2
25. ul. Partyzantów
- P-].8 stanowisko postojowe (linie wyznaczające stanowisko postojowe) 5,0 x O,L2 x 63 szt. = 37,80
m2

26. ul. GrunwaIdzka
- P-18 stanowisko postojowe (linie wyznaczające stanowisko postojowe) 5,0 x o,LZx74 szt. =

8,40 m2

- P-24 (symbol osoby niepełnosprawnej) 1szt,

27, u]. Targowa
- P-18 stanowisko postojowe (linie wyznaczające stanowisko postojowe) 5,0 x o,!2 x 6 szt. = 3,60 m2
- P-24 (symbolosoby niepełnosprawnej) 1szt. = 0,76 m2

Razem = 4,36 m2
28. ul. Kolejowa
- P-].8 stanowisko postojowe (linie wyznaczające stanowisko postojowe) 5,0 x 0,12 x 1 szt. = 2,!6 m2

= 0,76 m2

Razem = 2,92m2

-P-10,,przejście dla pieszych" 4,ooxo,s * 6
-P -4,,linia podwójna ciągła,, 70,00*0,24
-P-12 lina bezwzględnego zatrzymania 8,0O*0,5O
-P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona trójkątów
-P-14 linia warunkowego zatrzymania zlożona z prostokątów 3,00*0,375
-P-25 próg zwalniający





Razem

30. Parking przy Urzędzie Miejskim w Ko!buszowej
- P18 linie wyznaczające stanowiska postojowe 33x0,12 *4,5O + I7*5,0*O,!2
strzałka kierunkowa na wprost 2 szt.* 1,,2I
strzałka kierunkowa w lewo i prawo 2 szt,*!,49
- P-10 przejście dla pieszych 7*0,5*4,0
stanowisko postojowe zastrzeżone na jezdni 5(1,5+5,60+5 ,6O)*O,L2
- P-18 stanowisko postojowe dla osób
niepe|nosprawnych 2 szt. - linie 2*5,0*2*o,L2

- P-24 symbo|osoby niepełnosprawnej 0,76*2,0
Razem

= 56108 m2

= 19,80 m2

= 2,42 m

= ż,98m2
= 1"4,00 m2
= 15,72 m2

= 2,40 m2

= t,52 m2

= 58,84 m2

31. Stanowisko postojowe dla osoby niepełnosprawnej
(tło niebieskie)

- parking ul. Wojska Polskiego
- parking ul. Grunwaldzka
- ul. Targowa
- ul. Kolejowa
]_8,00m
- parking przy Urzędzie Miejskim
- ul. Leśna
m2

32. Przystankiautobusowe - ut. Narutowicza
-ZnakP-t7

5,0*3,60*2,0 = 36,00m2
4,60*3,60*6,0 = 99,36

Razem = 225,36 m2

L,7I*2,0 = 3,42mz

2L34,34m2
225,36 m2

5,0*3,60 *2,0

5,0*3,60*].,0
5,0*3,60x].,0
5,0*3,60*1,0

= 6,00m2

= 18,00m2

= 
18,00m2

Ogółem odnowienie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej wykonywane
mechanicznie :

- linie segregacyjne, warunkowego zatrzymania, przejścia, symbole,
- tło niebieskie stanowiska osób niepełnosprawnych

3) Szacunkowa wartość zamówienia:
36.522,30 zł netto

4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzietić zamówienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o,o.
ul. Piłsudskiego 1l1a
36-100 Kolbuszowa

5) Podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzietenia zamówienia z wolnej ręki:
Art. 67 ust 1 Pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz.U.2018.1986 ze zm.),
Zamawiający może udzieliĆ zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli spełnione są
łącznie następujące wa runki:
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 kontrolowan a przezzamawiającego
w taki sam sposób,





6)

7|

b) ponad 90% dzialalności 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.

Zaklad Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejSpółka z o.o. spełnia wszystkie w/w przesłanki.
Wobec powyższego Gmina Kolbuszowa zleci realizację zadania pn.: ,,odnowienie
oznakowania poziomego gminnych dróg publicznych i parkingów w technologii
cienkowarstwowej", 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 realizując podobne
roboty w ubiegłych latach oraz dziatając jako Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej. Zna
równieŻ specyfikę wykonywania niniejszych prac na terenie Gminy Kolbuszowa. Zamówienie
mieŚci się w podstawowym zakresie dzialalności ZGKlM w Kolbuszowej. przedmiotowe
zamówienie naleŻy do zadań własnych Gminy Kolbuszowa, dla których powołano ZGKiM Sp. z
o. o. w Kolbuszowej.

Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
do 10.09.2020r.

Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu !ub opubtikowaniu ogłoszenia
o zamlarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 65 ust. 2, jeżelizostalo zamieszczone lub
oPublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostalo zamieszczone lub
opub!ikowane:
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:
Ogłoszenie nr 550119200-N-2020 z dnia 03-07-2O2O r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie lnformacji Publicznej Zamawiającego,
tj. na stronie internetowej: www.bip.kolbuszowa,pl w d niu 03-07 -2o2}r,

RtIW^ts]xz




