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Ogłoszenie nr 550074907-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.

Ruda Śląska: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach

drogowych w dzielnicy Bielszowice w Rudzie Śląskiej 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: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27354564700000, ul. ul. 1

Maja  218, 41-710  Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2420133 , e-mail

zamowienia@mpgm.com.pl, faks 322 420 881. 

Adres strony internetowej (url): https://mpgm.com.pl/ 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

http://www.bip.mpgm.com.pl/
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Usługa utrzymania parków, zieleńców,

miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Bielszowice w Rudzie Śląskiej 

Numer referencyjny  EZ/04/U/ZWR/ 

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: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich

terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Bielszowice w Rudzie Śląskiej

II.5) Główny Kod CPV: 77313000-7 

Dodatkowe kody CPV:

77314100-5,

77310000-6

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

zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN
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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 3 ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

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

zamówienia jest zgodne z przepisami: 

Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących

po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe

wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów

udzielenia zamówienia. Ze względu na unieważnienie trzech przetargów nieograniczonych na

realizację zamówienia oraz występującego obecnie stanu epidemii koronowirusa, zasadne

wydaje się podjecie przez zamawiającego niezbędnych działań w celu zapewnienia wykonania

zamówienia do czasu ustabilizowania się sytuacji stanu epidemii.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 

P.P.U. Hebex s.c. Ireneusz i Anna Noculak,  ,  Wyzwolenia 111,  41-710,  Ruda Śląska,  kraj/woj.

śląskie 

Warsztat Usługowy- Produkcyjno- Handlowy Andrzej Langner,  ,  Ul. KS. Potyki 45,  41-705, 

Ruda Śląska,  kraj/woj. śląskie 


