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INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Świebodzice z siedzibą: ul. Rynek 1, 58 – 160 Świebodzice działając na podstawie przepisów art. 

67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zadania pn.: 

Utrzymanie czystości i porządku – ulic, chodników, placów i terenów zieleni miejskiej  na terenie Gminy 

Świebodzice została zawarta umowa z Wykonawcą: 

 

ZGK Świebodzice Spółka z o. o. 

ul. Strzegomska 30 

58-160 Świebodzice 

 

I. Termin podpisania umowy:  

Umowa Nr 86/RS/8/2020 podpisana w dniu 15.12.2020 r. w Świebodzicach. 

II. Koszt realizacji zadania: 1 020 000,00 zł brutto. 

III. 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: 

Powierzenie realizacji zadania ZGK Świebodzice Sp. z o. o. zagwarantuje wysoką jakość  wykonania 

usługi, gdyż podmiot ten posiada duże doświadczenie i odpowiedni sprzęt do realizacji zadania. 

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, 

gdyż 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, 

w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego 



IV. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 

Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi od dnia 1.01.2021 r., a zakończy się 31.12.2021 r. 

V. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w 

art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało 

opublikowane: 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zostało przesłane      

do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2019 r., ogłoszenie nie zostało 

przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. 

VI. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2: 

Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

w ciągu 30 dni od podpisania umowy, zgodnie z art. 95 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Strzyżewska                                           

 

Burmistrz Miasta Świebodzice 

        Paweł Ozga 

Własnoręczny podpis znajduje się na oryginale dokumentu 

 

 

 


