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Ogłoszenie nr 550533351-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Głubczyce: Zarządzanie, obsługa cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce. OGŁOS
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: Gmina Głubczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141287500000, ul. ul. Niepodległości 14, 48-100 G
opolskie, państwo Polska, tel. 077 4853021 w. 230, e-mail wydz-kom-inw@glubczyce.pl, faks 774 852 416.
Adres strony internetowej (url): www.bip.glubczyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie, obsługa cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyc
Numer referencyjny KI.ZP.271.10.2020
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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: Przedmiotem zamówienia jest: Zarządzanie, obsługa cmentarzy komunalnych w Gm

W zakres zarządzania wchodzą czynności administrowania, obsługi i utrzymania cmentarzy komunalnych, wynikające z ustawy z d

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do u
między innymi: 1) reprezentowanie Burmistrza Głubczyc, odpowiedzialnego za utrzymanie i zarządzanie cmentarzy komunalnych,

zainteresowanych stron korzystających z cmentarzy oraz wobec uprawnionych organów, 2) prowadzenie ksiąg cmentarnych metod

elektroniczną, 3) gospodarka miejscami grzebalnymi; planowanie i wyznaczanie kwater, miejsc grzebalnych, 4) prowadzenie biura

załatwianie interesantów, 5) odpowiedzialność wobec uprawnionych organów i instytucji, 6) nadzór korzystania z cmentarzy, poch

cmentarnych, 7) pobór, windykacja i odprowadzanie opłat cmentarnych, 8) opieka grobów wojennych, miejsc pamięci, grobów os

pochowanych w ramach pomocy społecznej, 9) opieka miejsc wpisanych do rejestru zabytków; kwatery celników czeskich na cme

Głubczycach, 10) utrzymanie porządku i czystości cmentarzy, drobne prace remontowe, 11) remont nawierzchni alejek, 12) utrzym
i czystości cmentarzy, prace porządkowe, 13) utrzymanie i obsługa zieleni; w tym między innymi koszenie trawników, pielęgnacja
krzewów, usuwanie drzew, 14) nadzór i ochrona mienia.
II.5) Główny Kod CPV: 98371111-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
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III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z prze

Art. 67 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zach

najmniej jedna z następujących okoliczności: 12)zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust

osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a)zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpo
kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyz
zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna

przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zada

jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o

lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W analizowanej sytuacji występ

następujący stan faktyczny i prawny: Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce, spełniają wszystkie wsk

przesłanki niezbędne w celu udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust.1 pkt 12, tj. 1) Usługi Komun

ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce (dalej: Spółka) jest osobą prawną nad którą Gmina Głubczyce sprawuje kontrolę, o której m

ust. 1 pkt 12 lit. a Pzp. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000133668. Stały nadzór n
działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności sprawuje Rada Nadzorcza: * zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy o

komunalnej członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza, tak

przewidziana jest również dla rady nadzorczej Spółki; * zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej, w jednooso

spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią ograny wykon

jednostek samorządu terytorialnego. Organ wykonawczy Gminy Głubczyce jako jedyny udziałowiec Spółki posiada uprawnienia

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej, tj. Usług Komunalny
ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce, dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Głubczyce. 3) w kontrolowanej

tj. Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, Gmina
jedynym udziałowcem Spółki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA: Zarządzanie, obsługa cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Usługi Komunalne Sp. z o.o., , ul. Pocztowa 8, 48-100, Głubczyce, kraj/woj. opolskie
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