
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Utrzymanie terenów publicznych w tym dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz stała
pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni w mieście i sołectwach.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZEMPIŃ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259287

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 28 26 703 wew. 133

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: j.michalska@ug.czempin.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czempin.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:
Utrzymanie terenów publicznych w tym dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz stała
pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni w mieście i sołectwach.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1752b926-5cc6-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00010225/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-01-10 15:16

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006913/01/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Utrzymanie terenów publicznych w tym zieleni i dróg gminnych oraz powiatowych i
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wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta na rok 2022

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: FZ.271.1.2.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów publicznych w tym dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich oraz stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni w mieście i
sołectwach (w tym ulicznej w granicach administracyjnych miasta Czempinia) w tym m.in:
1) całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni tj. sprzątanie śmieci,
odchwaszczanie, uprzątanie śniegu z ciągów komunikacyjnych przebiegających przez
utrzymywane tereny zieleni, wygrabianie liści oraz ich wywóz;
2) bieżąca całoroczna pielęgnacja trawników;
3) utrzymanie klombów i gazonów: obsadzanie materiałem roślinnym, dosypywanie kory,
usuwanie chwastów, zwalczanie szkodników i chorób, utrzymanie gleby w odpowiedniej
wilgotności;
4) przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów;
5) całoroczne opróżnianie śmieci z koszy oraz psich stacji, uzupełnianie woreczków w psich
stacjach;
6) oczyszczanie przejścia podziemnego ze śmieci.

3.10.) Główny kod CPV: 90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

90910000-9 - Usługi sprzątania

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

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
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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:
Możliwe jest powierzenie wykonywania usług z zakresu gospodarki komunalnej
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o., ponieważ spełnione są
wszystkie wymagane art. 214 ust. 1 pkt 11 warunki: - Gmina Czempiń sprawuje nad
Przedsiębiorstwem kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami,
polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami tej Spółki- 100 % udziałów w spółce posiada Gmina Czempiń; - ponadto
na podstawie rejestru sprzedaży Przedsiębiorstwo w ponad 90% wykonuje zadania powierzone
przez Gminę Czempiń; - w Przedsiębiorstwie nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego. Za przekazaniem zadania usług z zakresu gospodarki komunalnej spółce,
przemawia doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu gospodarki komunalnej, znajomość
specyfiki Gminy Czempiń oraz fakt, iż Przedsiębiorstwo od dłuższego czasu świadczy usługi w
zakresie bieżącego utrzymania czystości.

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): Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Czempiniu sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Polna 2

5.1.3.) Miejscowość: Czempiń

5.1.4.) Kod pocztowy: 64-020

5.1.5.) Województwo: wielkopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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