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Ogłoszenie nr 500157007-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.
Przecław: Budowa, przebudowa dróg gminnych cz.3 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE
ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przecław, Krajowy numer identyfikacyjny 54412500000, ul. ul.
Jana Kilińskiego 7, 39320 Przecław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 175 813 119, e-mail
dpas@przeclaw.org, faks 175 813 116.
Adres strony internetowej (url): www.bipgminaprzeclaw.pl
Adres profilu nabywcy: REGON 690581927
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, przebudowa dróg gminnych
cz.3
Numer referencyjny UIOŚiGG.271.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa, przebudowa dróg gminnych cz. 3
wykonanie przebudowy drogi w Przecławiu - poszerzenie jezdni ul. Przemysłowa, oświetlenie,
przyłącz kanalizacji sanitarnej będzie polegać na: - wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej w
pasie ul. Przemysłowej o dł. 273 m - poszerzeniu jezdni w granicach pasa drogowego na dł. 147 m,
średniej szerokości 1,0 m ( korytowanie na gł. 60 cm, podbudowa z kamienia łamanego średniej gr.
po zagęszczeniu 45 cm ) - ułożenie krawężników betonowych 15x30 drogowych na ławie na
długości 195,00 mb, - utwardzenia pobocza z kostki brukowej gr. 8 cm na długości ogrodzenia
Zakładu Komunalnego o pow. 93,0 m2 - wykonanie oświetlenia drogowego – montaż 6 szt. słupów
linii napowietrznej, montaż haków wieszakowych i 6 szt. wysięgników z lampami
oświetleniowymi, montaż linii napowietrznej o dł. ok. 456 mb – przewód izolowany ASXSn 2x25
mm2
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
45233142-6,
45233220-7,
45112210-0
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 95852.10
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało
powołane Umową zawiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z likwidacji zakładu
budżetowego na podstawie Aktu Notarialnego Numer Repertorium A 6596/99 z dnia 27.12.1999
r. celem wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Przecław, w tym do budowy,
remontów oraz konserwacji ulic i placów o czym mówi treść §8 Umowy Spółki z dnia
27.12.1999 r oraz informacji zawartej w Dziale 3 wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Gmina jest właścicielem 100% udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej w
Przecławiu Sp z o.o., a zatem w kontrolowanej osobie prawnej nie ma udziału kapitału
prywatnego, a Zamawiający sprawuje nad osobą prawną całkowitą kontrolę, odpowiadającą
kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego. Ponadto 93
% działalności spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Przecław, a
więc istnieje pomiędzy podmiotami zależność ekonomiczna. Art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy PZP
umożliwia stosowanie zamówień z wolnej ręki w przypadku zamówień „in-house”. Zamówienie
„in-house” to zamówienie udzielane przez danego Zamawiającego podmiotom posiadającym
odrębną od Zamawiającego osobowość prawną nad którymi sprawuje on kontrolę właścicielską,
a zostają spełnione przesłanki o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 12.
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SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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