
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane

„Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle”

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rutki

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670284

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 7

1.5.2.) Miejscowość: Rutki-Kossaki

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-312

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862763161

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminarutki.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.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 przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle”

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-026b749a-87f0-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00048805/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-02-07 13:10

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040640/02/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle
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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: ZW.271.8.2022

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: 126016,26  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w m.
Zambrzyce-Króle”.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w dokumentacji projektowej
stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia oraz w STWiOR stanowiących załącznik nr 2 do
zaproszenia. 
3) Zamawiający przekazuje również przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.
Załączone do zaproszenia przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie
mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia.

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

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

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:
Zamówienie publiczne zostanie udzielone w trybie art. 305 ust. 1, w związku z art. 214 ust. 1 pkt
11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25).
Zamawiający sprawuje nad ZGK Sp. z o. o. Rutki-Kossaki prawną kontrolę, odpowiadającą
kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami ZGK Sp. z o. o. Rutki-
Kossaki.
Ponad 90% działalności ZGK Sp. z o. o. Rutki-Kossaki dotyczy wykonywania zadań
powierzonych jej przez zamawiającego Gminę Rutki.
W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
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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): Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: ul. Młynarska 3

5.1.3.) Miejscowość: Rutki-Kossaki

5.1.4.) Kod pocztowy: 18-312

5.1.5.) Województwo: podlaskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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