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Informacja o zamiarze zawarcia umowy
przed udzieleniem zamowienia w trybie z wolnej r^ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo
zamdwien publicznych

I.

Nazwa i adres Zamawiajqcego :

Miasto Ostrol^ka ,Plac Generala Jdzefa Bema 1 ,07-400 Ostrol^ka
II.

Nazwa zamowienia:

Oczyszczanie mechaniczne ulic w miescie Ostrol^ka
III.

Rodzaj zamowienia:
Uslugi

IV .

Okreslenie przedmiotu zamowienia i wielkosci lub zakresu zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie uslug polegajqcych na mechanicznym oczyszczaniu
ulic, parkingdw, zatok w miescie Ostrol^ka majqcych na celu utrzymanie czystosci i porz^dku w
miescie. . Utrzymanie czystoki i porz^dku polega na wykonywaniu
w
odpowiednich terminach i ilosciach prac, gwarantuj^cych wlasciwy stan ulic, poprzez:
a) oczyszczanie ulic obejmuj^ce sprz^tanie jezdni na calej szerokosci l^cznie z opaskami
przykraw^znikowymi, rozjazdami, skrzyzowaniami na calej powierzchni, zatokami, parkingami,
wysepkami itp.- prace nalezy wykonywac mechanicznie i r^cznie.
b) uprz^tanie potr^conych lub martwych zwierz^t z pasdw drogowych oraz ich wywdz
i utylizacj^,
c) uprz^tanie i wywdz z pasdw drogowych pozostalosci po kolizjach lub wypadkach drogowych
(szklo, niewielkie elementy metalowe, itp.)
d juprz^tanie lach piasku z ulic lub ich skrzyzowah naniesionych w wyniku naglych, obfitych
opaddw deszczu,

e) wywozenie nieczystosci powstalych w wyniku oczyszczania ulic do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpaddw Komunalnych przy ul. Gen. Turskiego 4, Ostrol^ka
f) opryskiwanie opasek przykraw^znikowych srodkami chwastobdjczymi (3 zabiegi) w sezonie
letnim w okresie od kwietnia do listopada na wniosek Zamawiaj^cego. Zamawiaj^cy podzielil
zakres zamdwienia na dwie cz^sci .
1. Nomenklatura wg CPV:
90.61.00.00-6 - Uslugi sprz^tania i zamiatana ulic
III.

Szacunkowa wartosc zamdwienia : 1 150 000,00 zl

IV.

Nazwa i adres wykonawcy, ktdremu Zamawiaj^cy zamierza udzielic zamdwienia:
Ostrol^ckie Przedsi^biorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Plac Generala Jdzefa Bema 1 ,
07-400 Ostrol^ka

V.

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamowienia z vvolnej r^ki :
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U.2015 poz. 2164 z pozn. zm.) Spelnione nast^puj^ce warunki :
a) zamowienie udzielane jest przez zamawiajqcego (Miasto Ostrol^ka), o ktorym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych - Ostrol^ckiemu Przedsi^biorstwu
Komunalnemu Sp. z o.o

b) Ostrolgckie Przedsi^biorstwo Komunalne Sp. z o.o zostalo powolane przez Rad^ Miasta
Ostrol^ki celem wykonania zadan powierzonych jej przez Miasto Ostrol^ka o czym stanowi tresc
Uchwaly nr 382/LIII/2017 Rady Miasta Ostrol^ki z dnia 5 pazdziemika 2017 r .
Miasto Ostrol^ka jest wlascicielem 100 % udzialow w spolce, sprawuje nad niq prawn^ kontrol^
dopowiadaj^c^ kontroli sprawowanej nad wlasnymi jednostkami, polegajqc^ na dominuj^cym
wplywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz^ce zarz^dzania jej sprawami;
c) ponad 90 % dzialalnosci Ostrol^ckiego Przedsi^biorstwa Komunalnego Sp. z o.o dotyczy
wykonywania zadan powierzonych przez Miasto Ostrol^ka;
d) w Ostrol^ckim Przedsi^biorstwie Komunalnym Sp. z o.o. nie ma bezposredniego udzialu
kapitalu prywatnego.

e) Spolka opracowala prognozt? handlow^ na lata 2018-2020. Z prognozy tej wynika, ze przy
powierzonych zadaniach miasta Ostrol^ki przychody z t>4uly wykonywania dzialalnoki stanowic
b^d^ ponad 90% jej przychoddw. Zamawiaj^cy zweryfikowal t^ prognozy i uznal, ze jest
VI.

wiarygodna.
Planowany termin realizacji zamowienia i czas trwania umowy :

Zamowienie winno bye realizowane w terminie od 03.04.2018 r. do 03.04.2020 r.
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