
U r ar, ą d M i e j s k i
W B R Z E S K U

32-800 Brzesko, u!. Głowackiego 51

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -  USŁUGI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;

Gmina Brzesko -  ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

Teł. 14 68 65 124, Fax 14 66 30 545, e-mail: otylia.haber@um.brzesko.pl 

Adres strony internetowej: www.brzesko.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI
ZAMÓWIENIA

CPV- 98371111-5 Usługi utrzymania cmentarzy

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i administrowanie Cmentarzem Komunalnym 
w Brzesku. Wykonawca będzie wykonywał usługę na własny rachunek i ryzyko w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o regulamin Cmentarza Komunalnego, 
aktualnej uchwały Rady Miejskiej w Brzesku.

Do zakresu obowiązków Administratora w zakresie zarządzania i administrowania 
Cmentarzem Komunalnym w Brzesku należą wszystkie czynności niezbędne do 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Cmentarza Komunalnego, 
a w szczególności:

A. W zakresie zarządzania cmentarzem:

1. Prowadzenie rejestru osób pochowanych na cmentarzu , wraz z załącznikiem graficznym,
2. Obsługa ceremonii pogrzebowych,
3. Wydawanie zgody na budowę grobowców i nagrobków na cmentarzu oraz przestrzeganie 
zaleceń i uzgodnień w przedmiocie budowy w/w obiektów,
4. Racjonalna gospodarka miejscami, regularne rozmieszczanie kwater, wyznaczanie 
miejsc zgodnie z planem cmentarza ,
5. Pobieranie opłat cmentarnych zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza 
Brzeska, które stanowią dochód własny gminy i będą przelewane na konto tutejszego urzędu.

B. Udostępnienie cmentarza innym zakładom pogrzebowym:

1. Przyjęcie przechowanie i wydanie zwłok , których pochówek nastąpi na Cmentarzu 
Komunalnym,
2. Udostępnienie kaplicy rodzinie zmarłego na czas pochówku,
3. Wyznaczenie miejsca pod grób, wykopanie grobu za odpłatnością,
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C. Utrzymanie cmentarza:

1. Letnie i zimowe utrzymanie dróg , chodników , sieci wodociągowej, oświetlenia, alejek 
i placów na terenie cmentarza , polegające na ich sprzątaniu , konserwacji , bieżących 
naprawach i drobnych remontach tj., wypełnianie ubytków w chodnikach , alejkach i placach)
2. Utrzymanie ogrodzenia cmentarza polegające na jego konserwacji i bieżących naprawach 
uszkodzeń,
3. Utrzymanie budynku kaplicy i jego urządzeń takich jak chłodnia , sanitariaty, urządzenia 
wod-kant., bieżące naprawy, malowanie.
4. Wywóz nieczystości stałych.

D. Utrzymanie zieleni na cmentarzu polegające na:

1. Koszeniu traw na terenie cmentarza oraz części niezagospodarowanej i przyległego 
parkingu,
2. Grabieniu i wywozie skoszonej trawy,
3. Przycięciu i pieleniu żywopłotów,
4. Usuwaniu wiatrołomów, dokonywaniu cięć technicznych drzew,
5. Grabieniu liści na terenie cmentarza i parkingu,
6. Oczyszczaniu krawężników wzdłuż alejek,
7. Oczyszczaniu kwater um,
8. Wiosennym i letnim sadzeniu kwiatów z przygotowaniem rabatek (przekopanie 
i nawożenie).

III. Szacunkowa wartość zamówienia: 121.951,22 zł -  netto.

IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 
ZAMÓWIENIA:

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 2019 r., poz. 1843 z póź. 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:
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a) zamawiający sprawuje nad ta osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej 
nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz 
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: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 
31.12.2021 r.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii 
Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
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