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RS.271.16.2020                                     Świebodzice, dnia 04.12.2020 r. 

                                                                     

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 

o której mowa w art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Gmina Świebodzice działając na podstawie przepisów art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia o zamiarze zawarcia 

umowy dotyczącej świadczenia usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części zamieszkują mieszkańcy, a w części są 

niezamieszkałe pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 

prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Świebodzice”. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, o 

wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie      art. 

11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

GMINA ŚWIEBODZICE  

ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice 

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości , które w części zamieszkują 

mieszkańcy, a w części są niezamieszkałe oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w granicach  Gminy Świebodzice. Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, zwany w dalszej części PSZOK, będzie miejscem zbiórki i czasowego 

magazynowania odpadów selektywnie zebranych, zawartych we frakcji odpadów komunalnych, 

dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Odpady zebrane w PSZOK będą przekazywane do podmiotów 

uprawnionych do odzysku, recyklingu bądź unieszkodliwienia. 

 

Szacunkowa wartość zamówienia: 

Wartość zamówienia netto wynosi 6 081 083,00 zł co stanowi: 1 424 374,72 EURO. 

 

III. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: 

ZGK Świebodzice Spółka z o. o. 
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ul. Strzegomska 30 

58-160 Świebodzice 

 

IV. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki: 

Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie: 

Gmina na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

jest zobowiązana do wykonania zadań własnych. Zamawiający może powierzyć wykonanie tego 

zadania podmiotowi, nad którym sprawuje kontrolę . Ponadto powierzenie realizacji ww. zadania 

ZGK Świebodzice Sp. z o. o. odbywa się zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, który to przepis stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienie z wolnej ręki, 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. 

 

V. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 

Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi od dnia 01 stycznia 2021 r., a zakończy się z dniem  

31 grudnia 2021 r. 

 

 

 

VI. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze 

zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane 

albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane: 

Zamawiający  nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 

2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

 Z up. Burmistrza Miasta 

                 Sekretarz Miasta 

          Sabina Cebula 
Własnoręczny podpis znajduje się na oryginale dokumentu  

 


