
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Oczyszczanie miasta i wsi - sprzątanie

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

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.pl

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Oczyszczanie miasta i wsi - sprzątanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56f24282-70a7-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00025098

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00324994/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Oczyszczanie miasta i wsi - sprzątanie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468083/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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3.1.) 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

3.1.1.) 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 oczyszczania terenu 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 Zdzieszowice sprawuje nad tą osobą
prawną całkowitą kontrolę. Ponadto ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań
powierzonych jej przez Gminę.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZB.271.8.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 351852 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2023 w ramach którego
należy wykonywać m.in. następujące czynności :
- oczyszczanie „zwykłe” dróg gminnych wraz z przyległymi chodnikami,
- oczyszczanie dróg gminnych po „akcji zima”,
- sprzątanie terenów i placów miejskich,
- opróżnianie ulicznych koszy na śmieci i na psie odchody na terenie miasta i gminy,
- ręczne usuwanie darni wokół krawężników drogowych,
- ręczne usuwanie darni wokół obrzeży chodnikowych,
- oczyszczanie z zanieczyszczeń chodników oraz wysepek,
- oczyszczanie z zanieczyszczeń jezdni w obrębie skrzyżowań, wysepek, rozjazdów ulicznych, zatok;
- ręczne zbieranie śmieci,
- usuwanie odrostów roślinności z terenów utwardzonych,
- wywóz zebranych odpadów na wysypisko wraz z uiszczeniem opłaty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 379723,88 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 379723,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 379723,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 160156583

7.3.3) Ulica: Wschodnia 2

7.3.4) Miejscowość: Zdzieszowice

7.3.5) Kod pocztowy: 47-330

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 379723,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-01-02 do 2023-12-31
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