Choszczno, dnia 16 stycznia 2020 r.

Gmina Choszczno
ul. Wolności 24,
73-200 Choszczno

znak sprawy: ZP.271.8.2019.KO

Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. l pkt 12 Pzp

Gmina Choszczno, jako Zamawiający,, na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy Prawo zamówień

publicznych (zwanej dalej „Pzp") informuje, że dnia 03 stycznia 2020 r. udzielono zamówienia na
podstawie art. 67 ust. l pkt 12 Pzp:
l) przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie
zebranych oraz zmieszanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno;

2) wartość zamówienia: 4.403.786,13 zł co stanowi równowartość 1.021.357 euro;
3) nazwa i adres wykonawcy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie, ul. Wolności 26, 73-200
Choszczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000293211;
4) zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. l pkt 12
Pzp. Przesłanki wyboru trybu postępowania zostały spełnione ponieważ: Zamawiający
(gmina) jest jednostką sektora finansów publicznych, zamówienie zostało udzielone
osobie prawnej: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie, ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno;
5) Zamawiający sprawuje nad Spółką kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz
istotne decyzje dotyczące zarządzania poprzez: (l) Gmina Cłioszczno jest wspólnikiem"
założycielem Spółki, (2) w Akcie Założycielskim Spółki określono przedmiot działalności
i cele Spółki, (3) Gmina Choszczno jest jedynym wspólnikiem Spółki i w związku z tym,
na podstawie art. 156 k.s.h, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu
wspólników, w tym m.in, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki,

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz udziela absolutorium członkom organów
Spółki, (4) Gmina Choszczno (jako jedyny wspólnik) powohye członków Rady
Nadzorczej ~ organu uprawnionego do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością

spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, (5) Zgodnie z § 21 Aktu
założycielskiego Spółki do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności: sprawowanie

stałego nadzoru nad działalnością Zarządu, badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat co
do ich zgodności ze stanem faktycznym i prawnym, badanie i opiniowanie Sprawozdań

Zarządu co do propozycji podziału zysków lub pokrycia strat, składanie Zgromadzeniu
Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z wyników badań i działalności Rady,
reprezentowanie Spółki w sporach i umowach między Spółką a członkami Zarządu,
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, podpisywanie i rozwiązywanie umów o
pracę oraz ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu;

6) w Spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego - wyłącznym udziałowcem
spółki jest Gmina Choszczno;
7) na podstawie średniego przychodu Spółki za lata 2016-2018 ustalono, że ponad 90 %
działalności Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego
sprawującego kontrolę;
8) termin realizacji zamówienia: od 03.02.2020 r. do 31.12.2020 r.;
9) ogłoszenie, o którym mowa w art.66 ust. 2 Pzp nie zostało opublikowane,
10) ogłoszenie, o którym mowa w art. 95 ust. ust. 2 zostało przekazane do Dziennika

Urzędowego Unii Europejskiej dnia 16.01.2020 r.

Burmistrz Choszczna

Robert Adamczyk

