Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170960/01 z dnia 2021-09-06

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane
Budowa pacu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno - magazynowego na terenie
Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICE
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685390
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3
1.5.2.) Miejscowość: Police
1.5.3.) Kod pocztowy: 72-010
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.7.) Numer telefonu: 91 431 18 30
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.police.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.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:

Budowa pacu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno - magazynowego na terenie
Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7247a224-0efb-11ec-b885-f28f91688073
2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170960/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2021-09-06 12:41
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000497/07/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na
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terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
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: TI.272.7.2021
3.3.) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
3.5.) Wartość zamówienia: 727143,57 PLN
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje: - wykonanie murów oporowych z żelbetowych elementów
prefabrykowanych typu "L", - wykonanie oświetlenia zewnętrznego (słupy i oprawy
oświetleniowe - 3 szt.), - rozbiórka istniejących elementów drogowych (krawężniki betonowe,
nawierzchnia z z płyt drogowych, nawierzchnia betonowa), - nawierzchnia bitumiczna na
podbudowie z mieszanki Rm=2,5 MPa i warstwie kruszywa łamanego 0/31,5 - ok. 1 200,00 m2,
nawierzchnia z płyt drogowych - ok. 137,00 m2, - elementy odwodnienia terenu (studnia
rewizyjna, wpusty uliczne, odwodnienie liniowe, kanały z rur PCV śr. 160 mm i 200 mm)
3.10.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

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:

Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowią przepisy art. 305 ust. 1 w związku z art. 214
ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający będąc jednostką samorządu terytorialnego należy do
grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonawca jest spółką prawa handlowego, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000157267. Wszystkie udziały w spółce
posiada Gmina Police. Gmina Police sprawuje nad spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli
sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Ponad 90%
działalności Wykonawcy dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego
lub przez inną osobę prawną, nad którą Zamawiający sprawuje kontrolę.
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
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pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
"TRANS-NET" S.A.
5.1.2.) Ulica: Tanowska 8
5.1.3.) Miejscowość: Police
5.1.4.) Kod pocztowy: 72-010
5.1.5.) Województwo: zachodniopomorskie
5.1.6.) Kraj: Polska
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