
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAna podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Miasto Maków Mazowiecki z siedzibą Urzędu Miejskiego przy ulicy Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki jako Zamawiający, na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż zawarło umowę na okres od 01 września 2020 roku do 30 października 2020 roku na budowę cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Makowie Mazowieckim.
Zakres zamówienia oraz j'ego wartośćPrzedmiotem zamówienia jest budowa cmentarza komunalnego na działkach stanowiących własność Makowa Mazowieckiego. Teren, na którym projektowany jest przedmiotowy obiekt, znajduje się w obszarze terenów cmentarzy zgodnie z oznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja budowy cmentarza komunalnego jest kontynuacją funkcji istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza parafialnego. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie elementów cmentarza polegających na:
Budowie ogrodzeniaTeren cmentarza zostanie ogrodzony przęsłami stalowymi ogrodzeniowymi o wysokości 2,0 m i długości 2,50 m na zabetonowanych w gruncie słupkach stalowych z profili zamkniętych 60x40 mm. Podmurówka wysokości 25 cm zostanie wykonana z płyt betonowych imitujących mur z cegły lub z kamienia. W linii ogrodzenia zainstalowane zostaną słupki gabionowe stalowe wypełnione kruszywem naturalnym.Ogrodzenie będzie składało się z:- przęseł ogrodzeniowych stalowych o długości -167,50 m,- bram wjazdowych stalowych o wysokości 2,0 m i szerokości 3,0 i 3,5 m zainstalowanych na słupkach stalowych z profili zamkniętych o wymiarze 80x80 mm - 2 sztuki,- furtek stalowych o szerokości 1,0 m i wysokości 2,0 m ze słupkami z kształtowników stalowych min. 60x60 mm - 2 sztuki,- słupków gabionowych 200x400x2010 mm.
Budowie ciągów pieszych, pieszo - jezdnych oraz utworzenie drogi dojazdowej 
i ukształtowanie terenuW ramach zadania wykonana zostanie infrastruktura zapewniająca komunikację na cmentarzu komunalnym. Wybudowane zostaną ciągi piesze, pieszo - jezdne oraz utwardzona zostanie droga dojazdowa od ulicy Cmentarnej. Ciągi piesze i pieszo - jezdne wykonane zostaną z kostki brukowej betonowej grubości 8 i 6 cm na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Droga dojazdowa utwardzona zostanie z kruszywa łamanego o całkowitej powierzchni 1.150,00 m2
Wartość zamówieniaWartość zamówienia wynosi 187.000,00 złotych brutto.

Nazwa i adres wykonawcy z którym została zawarta umowaZamawiający informuje, iż zawarł umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 5, 06-200 Maków Mazowiecki.
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Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielania zamówieniaZamówienie zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który informuję, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,b] ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.Jedynym udziałowcem Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. jest Miasto Maków Mazowiecki, co oznacza, że spółka jest w pełni kontrolowana przez gminę i tym samym spełniony jest wymóg art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a i c ustawy Prawo zamówień publicznych. Do podstawy ustalenia przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b uwzględnione zostały przychody z tytułu wykonywania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Informacja o opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowyZamawiający informuje, iż nie skorzystał z możliwości umieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w terminie wskazanych w przywołanym wyżej przepisie i zamieszczone zostanie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego.
Maków Mazowiecki, dnia 14 września 2020 roku / /

(podpis Burmistrza Miasta)

2


