
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego w 2021 r.
na terenie Gminy Świebodzice.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIEBODZICE

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718337

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Świebodzice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-160

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: swiebodzice@swiebodzice.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiebodzice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego w 2021 r. na
terenie Gminy Świebodzice.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4248608-5991-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001334/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-01-18 14:54

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: RS.271.1.2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 1160486  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego w 2021 r. na terenie Gminy Świebodzice”.

3.10.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników
i asfaltowania

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

90641000-2 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 11
ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Powierzenie realizacji zadania ZGK Świebodzice Sp. z o. o. zagwarantuje wysoką jakość i
dokładność wykonania usługi gdyż podmiot ten posiada duże doświadczenie przy realizacji
usług związanych z utrzymaniem dróg. Ponadto powierzenie realizacji zadania ZGK
Świebodzice Sp. z o. o. odbywa się zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 11) ustawy – Prawo zamówień
publicznych.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: ul. Strzegomska 30

5.1.3.) Miejscowość: Świebodzice

5.1.4.) Kod pocztowy: 58-160

5.1.5.) Województwo: dolnośląskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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