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W BRZESKU
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - USŁUGI

L NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko - Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj.
Fax 14 66 30 545, e-mail: odpady@um.brzesko.pl

małopolskie.

Teł.

14

6865172,

Adres strony internetowej: www.brzesko.pl
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
/r

/

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dostarczenia pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów w ilości 96 sztuk w tym z przeznaczeniem na: makulaturę 16
szt., plastik 33 szt., szkło 33 szt., i metal 14 szt. do 29 szkól i przedszkoli na terenie gminy
Brzesko oraz do 4 jednostek gminnych.
2.Odbieranie, transport i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych
selektywnych z pojemników z taką częstotliwością, aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu.
3. Utrzymania pojemników w czystości i minimum jednokrotnego mycia i dezynfekcji
pojemników w okresie trwania umowy.

III. Szacunkowa wartość zamówienia: 37 685,18 zł - netto.
IV. WYKONAWCA
ZAMÓWIENIA:

KTÓREMU

ZAMAWIAJĄCY

ZAMIERZA

UDZIELIĆ

Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800
Brzesko, woj. małopolskie.
V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm .).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez
zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.l pkt 1 —3a ustawy Pzp 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
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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 osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp
zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.
VI. Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: 01.02.2019 r. - 31.12.2019r

Brzesko, dnia 09.01.2019r.
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