Informacja o zamiarze zawarcia umowy

„Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych na terenie gminy Kluczbork i gminy Byczyna
w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

GM.271.1.2017.AS

Kluczbork, dnia 03.01.2017 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiającym jest :
GMINA KLUCZBORK, ul. Katowicka 1, 46-200 KLUCZBORK, tel./fax. 077 418 22 30

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi serwisowe świadczone przez
Wykonawcę mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym
417 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących
miejscowościach:
1) Gmina Kluczbork - Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka
Szklarnia, Unieszów, śabiniec, KręŜel i Bogacica, Borkowice, BaŜany i Maciejów,
Biadacz, Krzywizna; (365 przydomowych oczyszczalni ścieków)
2) Gmina Byczyna – Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn;
(52 przydomowe oczyszczalnie ścieków)
Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90480000-5 Usługi gospodarki ściekowej
III. Szacunkowa wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 290.000,00 zł.
IV. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia
Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 7
46-203 Kluczbork
V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12
Zamówienie polegające na serwisowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków jest zadaniem
własnym Gminy.
Gmina jako Zamawiający działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.)
udziela zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienie moŜe być udzielone Wykonawcy tj. Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM
Sp. z o.o. z siedziba w Kluczborku ul. Kołłątaja 7 poniewaŜ spełnione są łącznie następujące
warunki:
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a)
zamawiający sprawuje nad tą 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;
b)
ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania
zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę;
c)
w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego.
VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy
Planowany termin wykonania zamówienia:
Od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia
o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone na stronie podmiotowej BIP
w dniu 04.01.2017 r.

/-/
Jarosław Kielar
Burmistrz Miasta Kluczborka
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