
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Utrzymanie zieleni oraz wykaszanie poboczy na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zdzieszowice

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413120

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 34

1.5.2.) Miejscowość: Zdzieszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-330

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4064400

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: agasz@zdzieszowice.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.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 zieleni oraz wykaszanie poboczy na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5fdda55-a378-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00084399/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-03-14 10:47

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00324994/01/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie zieleni oraz wykaszanie poboczy

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

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZB.271.4.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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3.5.) Wartość zamówienia: 325788  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni oraz wykaszanie poboczy na terenie miasta oraz sołectw Gminy
Zdzieszowice w roku 2022, w ramach którego należy wykonywać m.in. następujące czynności :- zakup i dokonywanie
nasadzeń na wskazanych terenach,- pielęgnacja
nasadzeń,- wykaszanie trawników,- wykaszanie poboczy,- cięcie i odchwaszczanie żywopłotów.

3.10.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

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. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
11 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Spółka „WiK” Zdzieszowice powołana została przez Radę Miejską w Zdzieszowicach celem
wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Zdzieszowice, w tym utrzymania zieleni na
terenie gminy o czym stanowi treść uchwały Nr XXX/239/2012 RM w Zdzieszowicach z dnia 18
grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach. Gmina jest
właścicielem 100% udziałów w spółce WiK Z-ce, a zatem w kontrolowanej osobie prawnej nie
ma udziału kapitału prywatnego, a zamawiający tj. Gmina Z-ce sprawuje nad tą osobą prawną
całkowitą kontrolę. Ponadto ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

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

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
"Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5.1.2.) Ulica: Wschodnia 2

5.1.3.) Miejscowość: Zdzieszowice

5.1.4.) Kod pocztowy: 47-330

5.1.5.) Województwo: opolskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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