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Kolbuszowa, dnia 09 czerwca 2020 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
na zadan!e pn.:,,Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunatnych od właścicieIi

nieruchomoŚci zamieszkaĘch i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kotbuszowa''
w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r, Prawo zamówień pubticznych

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

Dzialając 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:

l. Nazwa iadres zamawiającego:
Gmina kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

ll. określenie przedmiotu zamówienia i wlelkości !ub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i transportu niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolbuszowa pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych.

2. Usługa w szczególności obejmuje:
a. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (zgodnie

z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa),

b. transport celem zagospodarowania odebranych niesegregowanych (zmieszanych)
odPadów komunalnych do instalacji komunalnej, której odległość mieści się
w granicach do 60 km tam i z powrotem.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowizałącznik nr 1 niniejszej informacji.

lIl. Szacunkowa wartość zamówienia: 699.036,60 zł netto.

lV. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udziel!ć zamówienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 111A
36-100 Kolbuszowa

V. Podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzietenia zamówienia z wotnei ręki:
Art. 67 ust 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz.U.2O].9.1843 ze zm.).
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; " odbiór niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkąĘch i częściowo
zamieszkaĘch z terenu Gminy Kolbuszowa" Zakladowi Gospodarki Komunatnej i Mieszkaniowej
Spółka z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Kolbuszowej w zakresie odbioru
odPadów komunalnych jest doŚwiadczonym przedsiębiorstwem. Swoją działalność prowadzijuż
od 2016 roku, Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pełnił również
wczeŚniej jako Zaklad Uslug Komunalnych, który odbierał odpady komunalne z terenu Gminy
Kolbuszowa jeszcze przed 2013 r.

Niniejsze zamówienie mieŚci się w podstawowym zakresie działalności ZGK;M Sp. z o. o.
w Kolbuszowej i należy do zadań własnych jednostki dla których powołano ZGKIM Sp. z o.o.
w Kolbuszowej.
ZGKiM SP z o.o. w Kolbuszowej posiada niezbędny potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie
oraz wykwalifikowaną kadrę posiadającą właściwą wiedzę techniczną, fachowośd
doŚwiadczenie i niezbędne uprawnienia. ZGKiM doskonale zna również teren Gminy Kolbuszowa
co Pozwala mu podjąĆ efektywne działania oraz optymalnie wykorzystać posiadane zasoby.
Świadczone przez ZGKIM Sp z o.o. w Kolbuszowej usługi są wysokiej jakości, wykonywane
profesjonalnie, terminowo i starannie.

Vl. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Realizacja i termin trwanie umowy: od 1 llpca 2o2or, do 31grudnia2o2or.

Vl|.lnformacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu tub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze
zawarcia umowY, o którym mowa w art. 66 ust. 2, leżeli zostalo zamieszczone tub
oPublikowane a!bo informację, że takie ogloszenie nie zostało zamieszczone lub
opub!ikowane:

Zamawiający przekazał do publikacji w DUUE ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
w dniu 09.06.2020r.


