
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

„Wykonywanie w roku 2023 na terenie Miasta Imielin zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej.”

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Imielin

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Imielin

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258262

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Imielińska 81

1.5.2.) Miejscowość: Imielin

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-407

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 22 55 505

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@imielin.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.imielin.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:
„Wykonywanie w roku 2023 na terenie Miasta Imielin zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej.”

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-686d1ffe-8059-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

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: GK.271.34.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 750000,00  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonywanie w roku 2023 na terenie Miasta Imielin zadań własnych gminy o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie:
- Utrzymania czystości i porządku;
- Utrzymania zieleni;
- Remontu oznakowania dróg;
- Bieżących remontów nawierzchni gminnych dróg;
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- Konserwacji i bieżących remontów kanalizacji deszczowej;
- Utrzymania szalet publicznych w Centrum Przesiadkowym w Imielinie;
- Obsługi fontanny na rynku w Imielinie;
- Outsourcingu pracowniczego w zakresie obsługi PSZOK w Imielinie;
- Utrzymania obiektów małej architektury.

3.10.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

98390000-3 - Inne usługi

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
14 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej.
Dnia 30 marca 2007 roku na podstawie Uchwały Nr VI/29/2007 Rady Miasta Imielin została utworzona spółka pod nazwą
„Miejska Spółka Komunalna z ograniczoną odpowiedzialnością” Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. jako osoba prawna
spełnia łącznie warunki określone w art. 214. ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Uchwałą Nr XXVI/167/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2012 roku zostało powierzone ww. Spółce wykonywanie
zadań własnych Gminy na terenie Miasta Imielin.
Wobec powyższego zamówienia należy udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 1

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):
Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Imielińska 87

5.1.3.) Miejscowość: Imielin

5.1.4.) Kod pocztowy: 41-407

5.1.5.) Województwo: śląskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Brak
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