
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Kietrzu.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kietrz

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412898

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Kietrz

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-130

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774854356

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@kietrz.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kietrz.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:
Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Kietrzu.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9496f3aa-a9dd-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00094501/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-03-22 14:12

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002714/06/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Kietrzu.

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: WKB 271.3.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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3.5.) Wartość zamówienia: 430804,92  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.W zakresie inwestycji przewidziano:
1) Rozbiórkę wiaty wolnostojącej konstrukcji stalowej,
2) Budowę nowej typowej wiaty przystankowej,
3) Rozbiórkę istniejącego utwardzenia z płyt chodnikowych betonowych,
4) Utwardenie terenu manewrowego z kostki betonowej,
5) Utwardzenie terenu pieszych z kostki betonowej,
6) Utwardzenie terenu pieszych z kostki granitowej cięto śrut.,
7) Zabudowanie kraweżnika najazdowego granitowego,
8) Zabudowanie krawężnika ulicznego granitowego,
9) Zabudowanie obrzeży przy chodnikach,
10)Montaż obiektów małej architektury: 4 stylizowane ławki, 4 stylizowane kosze uliczne, stojak rowerowy 5 stanowiskowy.
2.Zestawienie powierzchni:
1)Ciągi jezdne z kostki betonowej - 507 m2,
2)Wysepki z kostki granitowej cięto-śrutowanej -340m2,
3)Chodniki z kostki brukowej nostalit -174m2.

3.10.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

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:
Gmina Kietrz jest jednostką sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2) ustawy o finansach publicznych.
Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Wszystkie udziały w Spółce posiada
Gmina Kietrz. W spółce nie ma innych udziałów niż należące do Gminy Kietrz, stąd warunek z art. 214 ust. 1 pkt 11 lit c) jest
spełniony.
Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników czyli Gmina Kietrz, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Fakt, iż Gmina Kietrz
reprezentuje 100 % kapitału zakładowego spółki na walnym zgromadzeniu sprawia, że sprawuje nad tą osobą prawną
kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Wobec powyższego warunek określony w art. 214
ust. 1 pkt 11 lit a) jest spełniony. 
Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej t.j. P.K. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiającego t.j. Gminę , sprawującą kontrolę, stąd warunek z art. 214 ust. 1 pkt 11 lit c) jest spełniony.

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):
Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5.1.2.) Ulica: ul. Traugutta 15

5.1.3.) Miejscowość: Kietrz

5.1.4.) Kod pocztowy: 48-130

5.1.5.) Województwo: opolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Pełne uzasadnienie zastosowania trybu,
Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 11
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.). 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki:
Gmina Kietrz jest jednostką sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2) ustawy o finansach publicznych.
Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Spółka z o.o. posiada osobowość prawną. Wszystkie udziały w Spółce posiada
Gmina Kietrz. W spółce nie ma innych udziałów niż należące do Gminy Kietrz, stąd warunek z art. 214 ust. 1 pkt 11 lit c) jest
spełniony.
Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników czyli Gmina Kietrz, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Fakt, iż Gmina Kietrz
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reprezentuje 100 % kapitału zakładowego spółki na walnym zgromadzeniu sprawia, że sprawuje nad tą osobą prawną
kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Wobec powyższego warunek określony w art. 214
ust. 1 pkt 11 lit a) jest spełniony. 
Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej t.j. Przedsiębiorstwa Komunalnego „HYDROKAN” Sp. z o.o. dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego t.j. Gminę Kietrz, sprawującą kontrolę, stąd warunek z art. 214
ust. 1 pkt 11 lit b) jest spełniony.
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