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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks

071 3162123 , strona internetowa www.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odkomarzanie terenów popowodziowych Gminy Sobótka

w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

odkomarzanie terenów popowodziowych Gminy Sobótka o łącznej powierzchni około 1800 ha metodą agrolotniczą..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.67.00.00-4, 90.92.20.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Powódź, która nawiedziła Gminę Sobótka w 2010 roku, wyrządziła wiele szkód dla mieszkańców i

zwiększyła wylęg komarów. Z tą plagą mieszkańcy sami sobie nie radzą. Komary są uciąŜliwe nie tylko

dla mieszkańców ale równieŜ dla zwierząt. Istnieje realne zagroŜenie wystąpienia epidemii. W opinii

Zamawiającego w trybie natychmiastowym naleŜy przeprowadzić zabieg odkomarzania.Zamawiający

przeprowadził przetarg nieograniczony, w którym nie została złoŜona Ŝadna oferta nie podlegająca

odrzuceniu. W związku z tym, iŜ wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, nie moŜna

zachować terminów określonych dla trybów podstawowych (przetarg nieograniczony i ograniczony).

Wobec powyŜszego, według Zamawiającego zaistniały obiektywne okoliczności, które wskazują, Ŝe

została spełniona przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 3 prawa zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Agro Piast Usługi Agrolotnicze, ul. Porębska 141, 54-046 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
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