Ogłoszenie nr 500043899-N-2017 z dnia 16-10-2017 r.
Sztum: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek
pieszo – rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na ternie Miasta i Gminy Sztum
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
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: Zimowe utrzymanie dróg
gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo – rowerowych, zatoczek i
przystanków autobusowych na ternie Miasta i Gminy Sztum
Numer referencyjny RI.271.26.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe
utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-

rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Sztum. W
ramach powyższego należy rozumieć podejmowanie czynności, których celem jest
zapewnienia przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego
wywołanych takimi zjawiskami atmosferycznymi jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem,
marznącej mżawki lub śliskości zimowej jezdni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został opisany w załączniku nr 1 do Informacji tj. w opisie przedmiotu zamówienia oraz w
załączniku nr 2 do informacji tj. w projekcie umowy. 3. Zamawiający stosownie do art. 29
ust. 3a ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) – szczegóły w zakresie
zatrudnienia i czynności zostały określone w projekcie umowy.
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 324074.07
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia 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 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 zimowe utrzymanie dróg
gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i
przystanków autobusowych 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.) o
samorządzie gminnym w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów, utrzymania
czystości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta i Gminu
Sztum, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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, kraj/woj. pomorskie

