
INFORMACJA  O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA                                           

Z WOLNEJ RĘKI NA ZADANIE  p.n Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta 

Kietrza.   (zgodnie z art. 67 ust.13 u Pzp).  

1. ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Kietrz 

ul. 3 Maja 1  

48-130 Kietrz 

NIP: 7481518629, REGON: 531412898 

 

2. OKREŚLNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU 

ORAZ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości i porządku na 

terenie miasta Kietrza.  

Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Bieżące zapewnienie utrzymania czystości i oczyszczanie ulic wraz z miejscami postojowymi, 

chodników w tym: 

 oczyszczanie ulic wraz z miejscami postojowymi – 25 226 m2 /miesięcznie,   

 oczyszczanie chodników  – 14 866 m2, /miesięcznie,  

 oczyszczanie trawników i skwerów – 65 985 m2,/jednorazowo, 1 raz w tygodniu,  

 oczyszczanie zieleńców w obrębie całego pasa drogowego oraz w rejonie sprzątania, 

 usuwanie mechaniczne lub chemiczne zarastającej roślinności z chodników, likwidacja 

odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej, 

 bieżące utrzymanie w czystości miejsc pamięci – pomniki –  4 szt. (Skwer Sybiraków, 

tablica pamiątkowa przy „Łamańcu”, dwa pomniki na rynku), 

2) opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta – 200 szt., 1 raz w tygodniu,  oraz 52 szt. na terenie 

sołectw, 1 raz w miesiącu,  oraz bieżące wykonywanie przeglądu wszystkich koszy,  

3) sprzątanie przystanków, na terenie miasta 1 raz w tygodniu, na terenie sołectw 1 raz w miesiącu,  

4) dekoracja (montaż i demontaż) miasta flagami przed świętami narodowymi: 1-3 maja, 11 listopada 

i lokalnymi: Dni Kietrza (flagi zapewni Zamawiający),  

5) wykonanie niezbędnych czynności związanych z udrożnieniem kratek kanalizacji deszczowej  

(osadnik wraz z przykanalikiem) na terenie Gminy Kietrz w ilości nie większej niż 10 zdarzeń              

w okresie trwania umowy, 

6) podlewanie klombów z kwiatami, 3 razy w tygodniu, 4 miesiące w trakcie obowiązywania umowy. 

7) oczyszczanie pozimowe z zalegającego błota, piasku.  

 

            Wartość zamówienia: 247 500,00 zł brutto.  

 

3. NAZWA i ADRES WYKONAWCY,  Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA:                  

Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. 

ul. Traugutta 15 

48-130 Kietrz 

 

4. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA  

ZAMÓWIENIA.   

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), zamówienie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki. 

Zamówienie udzielane jest przez Gminę Kietrz, która jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 

ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli jest jednostką sektora finansów 

publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 



 

Gmina Kietrz (zamawiający) sprawuje nad Przedsiębiorstwem Komunalnym „HYDROKAN”  

Sp. z o.o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, 

polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące 

zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Spółka została powołana przez Radę Miejską                

w Kietrzu celem wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę. Zgodnie z art. 2 i art. 9 

ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 

1693 z późn. zm.) oraz art. 6 d ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1454 z późń. zm.) w ramach zaspokajania 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, Gmina zleca wykonanie zadania własnego polegającego na 

utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Kietrza.  

 

Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej (Przedsiębiorstwa Komunalnego 

„HYDROKAN” Sp. z o.o.) dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez 

zamawiającego sprawującego kontrolę, t.j. Gminę Kietrz. 

 

W kontrolowanej osobie prawnej (Przedsiębiorstwie Komunalnym „HYDROKAN” Sp. z o.o.),  

nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.  

 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY. 

Termin realizacji zamówienia: od  04.01.2021 r. do 04.12.2021 r.  

Czas trwania umowy: 11 miesięcy. 

 

6. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA                         

O ZAMÓWIENIU, o którym mowa w art.66 ust.2.  

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 550539882-N-2020  z dnia  10.12.2020 r.    

 

7. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU ZAMIESZCZENIA  OGŁOSZENIA  

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA o którym mowa w art. 95 ust. 1.   

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 510403115-N-2021  z dnia 15-01-2021 r.  

 

  

 Z upoważnienia Burmistrza Kietrza 

Marceli Głogiewicz 

Zastępca Burmistrza Kietrza 
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