Ogłoszenie nr 2022/BZP 00056717/01 z dnia 2022-02-14

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane
Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RUCIANE-NIDA
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671544
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: al. Wczasów 4
1.5.2.) Miejscowość: Ruciane-Nida
1.5.3.) Kod pocztowy: 12-220
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: umig@ruciane-nida.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ruciane-nida.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:

Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50a923f5-8d98-11ec-9bc1-c2db95d08897
2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056717/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2022-02-14 14:55
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
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3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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: 48780,49 PLN
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie przyłącza wodociągowego o średnicy 40 mm zrur PE100 ASRD 17 PN10 na
odcinku około 141 m.
2. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego o średnicy 63 mm z rur PE100 SRD 17 PN10 na
odcinku około 71 m wraz z przydomową przepompownią ścieków zdodnie z dokumentacją
projektową.
3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
4. Termin wykonania zadania do 30 listopada 2022 r.
3.10.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków
3.11.) Dodatkowy kod CPV:
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

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:

Uzasadnienie prawne: art. 214 ust 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie
faktyczne: przepis art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.) umożliwia powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych
osobie prawnej - spółce z wyłącznym udziałem zamawiającego, tj udzielenie zamówień
wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z
wolnej ręki, pod warunkiem zajścia odpowiednich okoliczności. Gmina Ruciane-Nida jest
Zamawiającym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. mając na
uwadze powyższe możliwe jest powierzenie wykonania przedmiotowego zamówienia Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o. o., 12-220 Ruciane-Nida, ul. Leśna 10,
ponieważ spełnione są łącznie warunki, tj.: c. d. w sekcji VI
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): Zakładowi Gospodarki Komunalnej w
Rucianem-Nidzie Sp. z o. o. NIP 849-159-32-02
5.1.2.) Ulica: Leśna 10
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5.1.3.) Miejscowość: Ruciane-Nida
5.1.4.) Kod pocztowy: 12-220
5.1.5.) Województwo: warmińsko-mazurskie
5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
c. d. pkt 4.2) a) zamawiający, tj. Gmina Ruciane-Nida, sprawuje nad spółką kontrolę,
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym
wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki, b)
ponad 90% działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o. o., 12-220
Ruciane-Nida, ul. Leśna 10 dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
Zamawiającego, tj. Gminę Ruciane-Nida, sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę;
przedmiotowy procent działalności został ustalony na podstawie art. 214 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, za pomocą przychodu za okres jednego roku poprzedzającego
udzielenie zamówienia (spółka istnieje jeden rok),c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Mając na uwadze powyższe regulacje, możliwe
jest powierzenie wykonania przedmiotowego zamówienia wyżej wymienionej spółce, gdyż
spełnia ona przytoczone okoliczności umożliwiające udzielenie tego zamówienia w trybie inhouse.
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