Zamówienie publiczne pn. Świadczenie nshsgi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
mesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieritchomości zamieszkałych na
któfych powstaje odpady konnmalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 20ł9r.

Choszczno, 10 stycznia 2019r.

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. l pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017r. póz. 1579 ze zmianami)

l. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Choszczno

ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych

(selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady
komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2019r.

Zamówienie obejmuje:
l) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości
zamieszkałych, w całym okresie realizacji umowy, zgodnie z przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o odpadach oraz przepisami

odpowiednich aktów prawa miejscowego:
a) zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w

pojemnikach,
b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach
lub workach, obejmujących:
• papier,
• tworzywa sztuczne,
• metale,

• opakowania wielomateriałowe,
• szkło,

c) odpadów biodegradowalnych;
d) odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz zużytych opon;
e) przeterminowanych lekarstw z wyznaczonych aptek;
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2) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyznaczonego
przez Gminę;
3) wyposażenie nieruchomości na okres realizacji umowy, w pojemniki służące do
gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w należytym
stanie technicznym i sanitarnym;

4) zapewnienie worków o pojemności 120 litrów do gromadzenia selektywnie
zbieranych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, opakowań

wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
4) transport odebranych odpadów komunalnych do wskazanych instalacji
przetwarzania.

3. Wartość zamówienia:

2 794 961,71 zł netto, 3 018 558,65 zł brutto
4. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wolności 26
73-200 Choszczno
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej

ręki:
Art. 67 ust. l pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. póz. 1579
ze zmianami) w związku z art 7 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o
zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2016r. póz. 1020).
Zamówienie udzielone zostało przez Zamawiającego - Gminę Choszczno, o którym
mowa w art. 3 ust. l pkt l ustawy Pzp, osobie prawnej, tj. MPGK Sp. z o.o., ponieważ
spełnione zostały łącznie następujące warunki:

l) Zamawiający sprawuje nad osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli
sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na
cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami osoby
prawnej,

2) Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania
zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę,

3) W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego.

Uchwalą Nr IY/52/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2006r.
wyrażono zgodę na utworzenie spółki komunalnej pod firmą Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Choszcznie oraz w sprawie powierzenia tej spółce zadań z zakresu
użyteczności publicznej., na podstawie której w dniu 23 października 2007r.
sporządzono akt założycielski spółki. Na mocy cytowanych dokumentów wszystkie
udziały w spółce objęte zostały przez Gminę Choszczno.
6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
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Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia 2 stycznia 2019r. do dnia

31gmdnia2019r.
7. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o
udzieleniu zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało
opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane.
Ogłoszenie , o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone lub
opublikowane.
8. Informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art 95 ust. l i 2.
Zamawiający w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, przekaże ogłoszenie o

udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
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