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Ogłoszenie nr 550254332-N-2019 z dnia 25-11-2019 r.

Międzylesie: Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, innych

ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżnianie koszów

ulicznych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

nie

Informacje dodatkowe:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gmina Międzylesie, Krajowy numer identyfikacyjny 53062000000000,

ul. pl. Wolności  1, 57-530  Międzylesie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 126 327, e-mail

urzad@miedzylesie.pl, faks 748 126 126. 

Adres strony internetowej (url): www.miedzylesie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg,

chodników, schodów, alejek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta

Międzylesie oraz opróżnianie koszów ulicznych 

Numer referencyjny  ITiG.271.17.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia 

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie w

czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, kładek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących

się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżnianie koszy ulicznych w roku 2020. 3.2. Lustracje terenu i

bieżące usuwanie odpadów komunalnych (opakowania papierowe, szklane, plastikowe, metalowe, gałęzie,

liście itp.). 3.3. Systematyczne usuwanie chwastów rosnących przy krawężnikach i obrzeżach. 3.4. W

przypadku wystąpienia anomalii pogodowych (ulewne opady deszczu, silne wichury itp.) przystąpienie do

usuwania ich skutków w okresie nie dłuższym niż 2 godziny po ich ustąpieniu, 3.5. Zimowe utrzymanie

polegać będzie na świadczeniu usług odśnieżania i usuwania śliskości z ulic, dróg, chodników, schodów,

alejek, kładek i z ciągów pieszych znajdujących się na terenie miasta Międzylesia, których utrzymanie

należy do zadań własnych Gminy Międzylesie. W zakres zimowego utrzymania wchodzą prace i czynności

mające na celu likwidację lub zmniejszenie zakłóceń ruchu pojazdów i pieszych wywołanych takimi

czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, gołoledź oraz opady śniegu, gradu itp. 3.6. Zakres

zimowego utrzymania obejmuje w szczególności: a) Mechaniczne odśnieżanie dróg – w rozumieniu

usunięcia z powierzchni jezdnej oraz obiektów towarzyszących (zatoki autobusowe, parkingi) śniegu lub

błota pośniegowego na szerokości gwarantującej swobodny ruch dwukierunkowy pojazdów, b)

Odśnieżanie ciągów pieszych (chodników, alejek, schodów i kładek) – wykonywane mechanicznie lub

ręcznie na szerokości gwarantującej swobodny ruch dwukierunkowy pieszych, zapewniające powierzchnię
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twardą, bez zalegania luźnego śniegu lub błota pośniegowego, c) Usuwanie śliskości – w rozumieniu

posypywania piaskiem, solą lub mieszanką solno-piaskową (10% wagowych soli w mieszance) z

powierzchni dróg lub ciągów pieszych, d) Oczyszczanie i udrażnianie wlotów wpustów ulicznych kanalizacji

deszczowej, e) Utrzymanie przez Wykonawcę stałej gotowości do zimowego utrzymania, gdy nie będą

występowały opady śniegu i/lub gołoledź. W tym okresie do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie

ciągłej czystości dróg, placów, chodników w mieście. 3.7. W okresie zimowym Wykonawca we własnym

zakresie ma obowiązek zapewnienia materiału szorstkiego do posypywania jezdni, jego załadunku oraz

składowania. 3.8. Letnie utrzymanie ma na celu zapewnienie ciągłej czystości w mieście Międzylesie,

polegać będzie na świadczeniu usług sprzątania na terenie miasta Międzylesie, a w szczególności na: a)

Omiataniu ulic, b) Omiataniu chodników, c) Omiataniu placów, schodów, kładek i innych terenów, d)

Odpiaszczaniu krawężników na jezdniach lub chodnikach, e) Odchwaszczaniu krawężników, f) Usuwaniu

pojedynczych zanieczyszczeń (papierki, butelki, inne pojedyncze śmieci), g) Wykonaniu innych czynności,

nie wymienionych wyżej, które są niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu

zamówienia. 3.9. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również: a) Właściwe oznakowanie robót i

czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP oraz

bezpieczeństwa ruchu drogowego. b) Udział potrzebnego do realizacji zadań sprzętu, pojazdów

specjalistycznych i narzędzi. c) Przekazywanie odpadów i innych zanieczyszczeń do regionalnej instalacji do

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki

Odpadami. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania dokumentów potwierdzających

przekazywanie odpadów do RIPOK, w tym kart ewidencji odpadów i kart przekazywania odpadów.

3.10. Usuwanie materiałów niebezpiecznych z terenu pasa drogi (m.in. pozostałości po wichurach). 3.11.

Zabezpieczenie otworów po skradzionych kratkach ściekowych usytuowanych w pasie drogi i

powiadamianie Zamawiającego o wszelkich nagłych zdarzeniach, wypadkach mających miejsce na

utrzymywanym terenie, a ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu umowy (np. brakujące kratki

wpustów ulicznych, nagłe uszkodzenia nawierzchni stwarzające zagrożenie itp.). 3.12. Czynności przyjęte

do realizacji w poszczególnych okresach (letnim i zimowym) i charakterystyczne dla tych okresów muszą

być stosowane przez Wykonawcę odpowiednio do panujących warunków klimatycznych (np. przy braku

opadów śniegu w okresie zimowym konieczne jest oczyszczenie terenu w sposób przyjęty dla okresu

letniego). 3.13. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w trakcie realizacji przedmiotu umowy zapisy

ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.

1289 ze zm.). 3.14. Wykonawca w zimowym utrzymaniu chodników, alei, schodów, parkingów, dróg ma

obowiązek prowadzić miesięczny rejestr wyjazdów (z podziałem na dni, godziny, rodzaj użytego sprzętu,

materiału) związanych z zakresem zapytania, który jest załącznikiem do wystawionego rachunku, faktury.
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3.15. Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania 98 koszy ulicznych (o pojemności od 10 l do 50 l)

zlokalizowanych głównie przy ulicach w Międzylesiu, terenach rekreacyjnych, placach zabaw i

przystankach na terenie miasta i gminy oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym. Częstotliwość

opróżniania koszy ulicznych w Międzylesiu – codziennie; pozostałe miejsca – co najmniej 2 razy w

miesiącu. 3.16. Wykonawca odpowiada za utrzymanie koszy ulicznych we właściwym stanie technicznym i

sanitarnym, a w przypadku ich trwałego uszkodzenia zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania

o tym fakcie Zamawiającego. 3.17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku

wokół koszy ulicznych – w trakcie i po wywozie odpadów, tj. zebrania i odebrania odpadów wysypanych

z pojemników, w trakcie ich załadunku, wywianych, rozrzuconych przez osoby trzecie (np. w wyniku

aktów wandalizmu) i zwierzęta.

II.5) Główny Kod CPV: 90610000-6 

Dodatkowe kody CPV:

90611000-3,

90612000-0,

90620000-9,

90630000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 131700 

Waluta: 

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z

WOLNEJ RĘKI, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. - Dz. U.
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2019 poz. 1843). Zgodnie z przepisami art. 67 ust 1 pkt. 12 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić

zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art.

3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 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; 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 osobie prawnej nie ma bezpośredniego

udziału kapitału prywatnego; Uzasadnienie Gmina - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora

finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych Spółka z

o.o. w Międzylesiu. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów

strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim

spółki, który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki (paragraf 5). Ponad 90% działalności

spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje

zadania gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą

między innymi: - pozostałe sprzątanie, - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. W zamian za

realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od

odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki.

Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12

ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia

publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 0   

NAZWA: Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, innych ciągów

komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżnianie koszów ulicznych

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 
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Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzylesiu,  ,  Plac Wolności 16,  57-530,  Międzylesie, 

kraj/woj. dolnośląskie 


