
Informacja o zawarciu umowy 

(podstawa prawna: art. 67 ust. 13 ustawy Prawo Zamówień Publicznym)  

dla postępowania prowadzonego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  

w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usługi polegającej na  

letnim utrzymaniu dróg na terenie gminy Krośnice”. 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości: 

1) Ścinka poboczy o głębokości do 20 cm; 

2) Wykaszanie poboczy na szerokości ok. 1 m; 

3) Odmulenie rowów na głębokość ok. 20 cm; 

4) Profilowanie i zagęszczanie dróg gminnych (równiarka, walec z wibracjami); 

5) Uzupełnienie ubytków jezdni kamieniem tłuczonym; 

6) Uzupełnienie ubytków jezdni kamieniem tłuczonym odzyskanym; 

7) Naprawa przepustów pod drogami gminnymi – za mb przepustu o średnicy 400 mm 

rury karbowanej dwuściennej; 

8) Uzupełnienie ubytków w drogach asfaltowych masą bitumiczną na zimno – worek 25 

kg; 

9) Wbudowanie kamienia tłuczonego zakupionego przez inne podmioty lub gruzu, 

pozyskanej frezowiny; 

3. Wartość zamówienia: 186.475,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta 

siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) 
4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienie:  

Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach sp. z o.o., Wierzchowice ul. Lipowa 5  

56-320 Krośnice 

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:  

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843), 

Uzasadnienie wyboru: Wskazany przez Zamawiającego Wykonawca spełnia łącznie 

wszystkie przesłanki opisane w art. 67 ust. 1 pkt. 12) w.c. ustawy. 

6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:  

od dnia 24 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku (9 miesięcy). 

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o 

zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone 

lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub 

opublikowane: Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia, o którym mowa w art. 66 ust .2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

roku poz. 1843) 

8. informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2: Zamawiający zamieścił ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2020 roku pod nr 510036422-N-

2020. 

 

Wójt Gminy Krośnice 


