Ogłoszenie nr 510001389-N-2019 z dnia 04-01-2019 r.
Miasto i Gmina Sztum: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA I
GMINY SZTUM”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500298663-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500298676-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto i Gmina Sztum, Krajowy numer identyfikacyjny 17074777300000, ul. ul.
Mickiewicza 39, 82400 Sztum, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 406 303, e-mail
malwina.wisniewska@sztum.pl, faks 556 406 300.
Adres strony internetowej (url): www.sztum.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKiB.271.37.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr
1 do informacji o zamiarze zawarcia umowy tj. w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz
w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w projekcie umowy, który
stanowi załącznik nr 2 do informacji o zamiarze zawarcia umowy. Przedmiotem zamówienia
jest utrzymanie czystości terenów należących do Miasta i Gminy Sztum, które polega na
wykonywaniu niżej opisanych zadań: 1. Oczyszczanie poziome pasów drogowych, ulic,
chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, ścieżek pieszo-rowerowych
wg Załącznika nr 1, 2 i 3 do OPZ; 2. Bieżące utrzymanie w czystości pasów drogowych, ulic,
chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, ścieżek pieszo-rowerowych
wg Załącznika nr 1, 2 i 3 do OPZ które polegać ma przede wszystkim na: 1) Zamiataniu

ręcznym oraz mechanicznym oraz wywozie powstałych odpadów, 2) Zbieraniu odpadów
komunalnych oraz innych takich jak m.in. gałęzie, liście, odpady zielone etc., 3) Opróżnianiu
koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta oraz pozostałych miejscowości nie rzadziej
niż dwa (2) razy w tygodniu (pon. – pt.) w mieście oraz jeden (1) raz w przypadku
pozostałych miejscowości. Zebrane odpady należy zagospodarować we własnym zakresie. 3.
Sprzątanie ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, ścieżek
pieszo-rowerowych zanieczyszczonych w następstwie niekorzystnych warunków
atmosferycznych (silny wiatr, ulewy, burze, etc.) w trybie natychmiastowego podjęcia działań
po ustaniu tych zjawisk; 4. Sprzątanie dróg gminnych w pasie drogowym w tym z poboczami
oraz rowami przydrożnymi przez zbieranie nieczystości; 5. Utrzymanie w czystości i
odpowiedniej estetyce słupów oraz tablic informacyjnych na terenie miasta oraz pozostałych
miejscowości w gminie przez usuwanie zniszczonych oraz nieaktualnych ogłoszeń, plakatów,
etc.; 6. Usuwanie plakatów, ogłoszeń, etc. zawieszonych na drzewach na terenie miasta oraz
pozostałych miejscowości w gminie; 7. Bieżące opróżnianie koszy na odpady ustawionych w
całym obszarze zamówienia (częstotliwość pkt 2 ust. 3), jednakże z zachowaniem warunku
aby nie dopuszczać do ich przepełnienia. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania luźnych
odpadów znajdujących się w obszarze objętym zamówienie (ścieżki, chodniki, itp.). Liczba
koszy na odpady ustawionych w obrębie terenu objętego zamówieniem: 200; 8. Opróżnianie
specjalistycznych koszy na gromadzenie odchodów zwierzęcych w ilości 16 szt. 9.
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).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV: 90610000-6, 90612000-0, 90611000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 462962.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 28
Kod pocztowy: 82-400
Miejscowość: Sztum
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 500000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 500000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 500000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67. ust. 1 pkt
12 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 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 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 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
kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
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 2018 r.,
poz. 994 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.

