
2P.271,.1.6.2020
Kolbuszowa , dnia 27 luty 202,0 r,

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
na zadanie pn': "odbi6r niesegregor,vanych (zmieszanych)odpad6w komunalnych od wlascicielinieruchomosci zamieszkatych i czqsciowo zamieszkatych z terenu Gminy Kolbuszowa,, w trybieart' 67 ust' 1 pkt' 12 ustawy z rdnia 29 stycznia 2ao4 r.prawo zam6wiefi publicznych

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

Dzialajqc na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 2g stycznia 2ao4 r. prawo zamowieripublicznych (i.t Dz.u.2oLgJ,g43 ze .m.), zamawiaiqcy podaje nastepuiqce informacie:

l. Nazwa iadres zamawiajqcego:
Gmina Kcllbuszowa
ul. Obrofic6w pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

ll. okre5lenie przedmiotu zam6wienia iwierkosci rub zakresu zamowienier:1" Przedrniotem zamdwienia jrest realizacja uslugi odbioru i transportu niesegregowanych(zmieszanych) odpad6w komunalnych z terenu Gminy Kolbuszowa pochodzqcych
z nieruchomoSci zamieszkalvch i czq6ciowo zamieszkafych,2. Usluga w szczeg6lno6ci obejmuje:
a) odbi6r niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunarnych (zgodniez obowiqzujEcym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystoScii porzqdku na terenie Gminy Kolbuszowa),
b) triansport celem zagospodarowania odebranych nresegregowanych (zmieszanych)

oclpad6w komunalnych do instalacji komurnalnej - zaklad Ustug komunalnych
w Ostrowie, Ost16w 22!;,39_IO3 Ostr6w.

3' szczegcilowy opis przedmiott.t zam6wienia stanowii zatqcznik nr 1 niniejszej informacji,

lll. Sz:acunkowa rvartojd zam6wienia: 5:17.052,g0 zf netto

lV' Nazwa i adresr wykonawcy, kt6remu zamawiajqcy zamierza udzieli6 zam6wienia:
Zaklad GosporCarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp6lka z o.o.
ul. Pifsudskieg,o 1114
36-100 Kolbus;zowa

v' Podstawq pra'wna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zam6wienia z wolnej rqki:Arr' 67 ust 1- pkt' L2 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. prawo zam6wieri publicznych
(1.r. D2.u.2019.1843 ze zm.).
Zamawiajqcy moze udzielii zam6lvienia z wolnej rgki osobie prawnej, je2eli spelnione sqlqcznie nastqpujqce warunki:
a) zamawiajqcy sprawuje nad tq osobq prawnE kontrolq, odpowiadajqcq kontroli sprawowanejnad wlasnymi jednostkami, polegarjqcq na dominujqcym wplywie na cele strategiczne orazistotne decyzje dotyczqce zarzqdzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest r6wnie2spelniony, gdy kontrolq takq sprawuje inna osoba prawna kontrolowan a przezzamawiajqcegcr
w ltaki sam sposob,
b) ponad 90i,'o dziatalno6ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadanpowierzonych jej przez zamawiajqcego sprawujqcego kontrorq lub przez innq osobq prawnE,
narl kt6rq ten zamawiajqcy sprawuje kontrolq, o kt6rej mowa w lit. a,
c) rru kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezposredniego udziafu kapitafu prywatnego.

Zal'rlad Gospodarki Komunalnej iMierszkaniowej sp6tka z o.o. spelnia wszystkie w/w przeslanki.
wobec powyzszego Gmina Kolbuszowa zleci realizacjq zadania pn.:,,odbidr niesegregowanych(zmieszonych) odpad6w komunnlnych od wlaiaicieti nieruchomoici iamieszkalych



';::::l:::,::ft:;;i#':{"2 terenu Gminv Kotbuszowa" Zakradowi Gospodarki Komunarnej i

zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp6rka z o.o. w Korbuszowej por;iadaodpowiedni potencjal techniczny a tak2e wiedzq i'ooi*iaocrenie zdobyte w ubieglych lertachdzialaiqcjako Zakrad Usrug Komunarnych w Korblszow e,ii.-znar6wnie2 specyfik nianiniejszych prac na terenie Gminy Korbuszowa. Niniejsze zam6wienw podstawowym zakresie dziarilrnosci zGKrM sp. z o. o. w Korbuszowej. ;:
tr[:ilJ:ljt",lf'"'u 

do zadad wlasnvch jednostki dla kt6rych poworano zcKiM sp. z ,. o.

vl' Planowany termin rearizacji zam6wienia i czas trwania umowy:Rozpoczqcie realizacji umowy: od zakodczenia realizacji umowy nr 44/202o/osicwp56 z rjnia2 stycznia 2020 w Kolbuszowej, zmienionej aneksem nr 44/2020/osiGWp56/AN z rjnia24.02,2020 r,, ale nie p62niej ni2 ocl0j..04 .2O2Or.
Zakoficzenie realizacji umowy: do 31'06.2020r. lub do wyczerpania iloSci i Srodk6wfinansowych okreSlonych w umowie.

vll' Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogtoszeniao zamiarze zawarcia umowy, o ktdirym mowa w art. 66 ust. 2, jeielizostalo zamieszczone lub

:ffiili#:l:, "'0" informacjq, 2e takie ogfoszenie nie zostafo zamieszczone rub

ogloszenie zostato opublikowane rar Biuletynie zam6wie6 publicznych pod numerem:550035610-N.-2020 z dnia 27_O2_2O20 r.
ogfoszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Informacji publicznej Zamawiajqcego,tj' na stronie internetowej: www.bip.korbuszowa.prw dniu 27.02.2020 r.

Zalqcznik:

Szczegdfowy opis przedmiotu zam6wienia Z up, BU

trIur
ZASTqPCA


