INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie zamówienia z wolnej ręki na
„BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM”

nr sprawy GKiB.271.25.2018

I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
www.sztum.pl, e-mail : zamowienia.publiczne@sztum.pl
tel. (55) 640 63 03
fax (55) 640 63 00
Godziny urzędowania:
poniedziałek – wtorek, czwartek: 7.30 - 15.30,
środa: 7.30 – 17.00,
piątek: 7.30 – 14.00.
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II.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych zwanej dalej „PZP” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.

Określenie przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług związanych z realizacją

zadania własnego gminy pod nazwą: „Bieżące utrzymanie czystości i zieleni na
terenie Miasta i Gminy Sztum”.
2. Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1 składa się z dwóch zadań, tj.:
1) Zadanie nr 1: utrzymanie czystości terenów należących do Miasta i Gminy Sztum,
2) Zadanie nr 2: utrzymanie terenów zielonych należących do Miasta i Gminy Sztum.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do
zaproszenia tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w załączniku nr 2 tj.
projekcie umowy.
4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy osób wykonujących wszystkie czynności polegające
na fizycznym wykonywaniu prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia oraz
nadzór nad tymi pracami (szczegółowe zapisy w zakresie zatrudnienia znajdują się
w projekcie umowy).
Kody CPV:
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz
usługi powiązane,
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic,
90612000-0 Usługi zamiatania ulic,
90611000-3 Usługi sprzątania ulic.
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IV.

Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona w dniu 14.05.2018 roku wynosi:435.185,18 złotych
netto tj. 100.931,22 euro.
V.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić
zamówienia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie
ul. Kochanowskiego 28
82-400 Sztum
Tel. (55) 277 22 14
Fax: (55) 277 26 04, (55) 640 32 22
VI.

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 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, Zamawiający może
udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy PZP, 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,
b) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego,
ponad 90% działalności spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiającego, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrole, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału

prywatnego.
Miasto i Gmina Sztum jako podmiot Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego
na „BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI NA TERENIE MIASTA I
GMINY SZTUM” na terenie Miasta i Gminu Sztum Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum.
Miasto i Gmina Sztum jest organem założycielskim spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów
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i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Miasto i Gmina Sztum jest jednostką sektora finansów
publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Ponadto Miasto i Gmina Sztum jako Zamawiający
sprawuje nad spółką kontrolę, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz
istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej – w okresie ostatnich
trzech lat ponad 90% działalności spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sztumie dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego.
Ponadto w
prywatnego.

kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału

Zamówienie zostanie udzielone Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, w celu zrealizowania przez
Zamawiającego jego ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) o samorządzie gminnym w celu zrealizowania przez
Zamawiającego jego ustawowych zadań w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania
zieleni w mieście i gminie Sztum w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.
1 pkt 12 ustawy Pzp.
VII.

Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania.

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2018 roku.
VIII. Informacja o terminie opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia
umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamiarze zawracia umowy na zadanie pn. „BIEŻĄCE UTRZYMANIE
CZYSTOŚCI I ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM” nr sprawy:
GKiB.271.25.2018 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
24.05.2018 r. pod nr 500116206-N-2018.
IX.
Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

Zatwierdzam: Burmistrz Miasta i Gminy
z up. mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza
Sztum, dnia 24.05.2018 r.
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