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Borne Sulinowo l 5.04.2020r.
śx.zlt.a.zozo

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Dotyczy zadania : Odbiór i transport odpadów komunalnych od włŃcicieli nieruchomości
zamieszkaĘch z terenu Gminy Borne Sulinowo

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Borne Sulinowo
Al. Nieodległości 6
78-449 Borne Sulinowo
Tel.94 37 34I20
Fax 94 37 34 I33
www.bornęsulinowo.pl
zamowienia.publiczne@bornesulinowo.pl

2. TRYB POSTĘPoWANIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia29 sĘcznia2004r.
Prawo zamówięń publicarych (Dz.U. z20I9 poz. 1843)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, WIELKOŚC t ZAKRES ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkaĘch na terenie Gminy Borne Sulinowo w zakresie:

1) odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkaĘch z terenu Gminy Bome Sulinowo.

2) transportu odebranych odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających
biodegradacji do Regionalnej Instalacji Przetvlarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu
wschodniego zgodnie z Planęm Gospodarki Odpadami dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem perspektyw na lata2023-2028.
Zagospodarowanie naĘpowaó będzie w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o, w Wardyniu Górnym.

3) transportu wszystkich odebranych odpadów komunalnych segregowanych do Międzygminnego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym.

4) wyposażenia aptek w pojemniki na przeterminowanę lekarstwa oraz opróżnianie ich.
5) przeprowad zania zbióręk odpadów wielkogabarytowych.
6) zapewnienie możliwości zakupu lub dzierżawy przezwłaścicieli nieruchomości zamieszkĄch

odpowiednich pojemników na odpady komunalne zmieszane oraz pojemników do gromadzenia
odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło,
- papier i tektura,
- tworzywa szfillzr.te, metalę i opakowania wielomateriałowe,
- odpady ulegające biodegradacji,

7) zapewnienia możliwości zakupu przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

odpowiedniej ilości i rodzaju worków na odpady segregowane;
4. Termin rca|izacji zamówienia: od 01 majaż020 roku do 30 kwietnia 20żt r.

5. SZACUNKOWA WARTOŚC ZAMOWIENIA
1 080 000,00 ńnetto
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7.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAM]IERZAUDZIEL]IC
ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Targowa5
78-449 Bomę Sulinowo

PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA
ZAMOWIENIA Z WOLNEJ ĘKI

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zanówień Publicznych zamówienie udzielane jest

przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są

łącznie następuj ące 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 doĘczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony,

gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającęgo w taki sam

sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej doĘczy wykonywania zadań
powierzonych jej ptzez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przezinną osobę prawną, nad

którą ten zamavliający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitafu prywatnego.

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielió zamówienia publicznego

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c

ust. 1 tej ustawy, albo zamówienia publicznego na odbięranie i zagospodarowanie Ęch odpadów.

W zaistniaĘm stanie faktycznym wszystkie powyższe warunki zostaĘ spełnione poniewaŻ:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na odbiór i zagospodarowanie staĘch odpadów

komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkaĘch Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Bornem Sulinowię.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie jest osoba prawną, nad

którą Burmistrz Bornego Sulinowa sprawuje kontrolę (Zamawiający jest właścicielem l00%
udziałów spółki) i posiada dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje doĘczące
z,arządzania sprawami spółki. Około 92oń dzińalności Przedsiębiorstwa Usfug Komunalnych
Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie doĘczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę
Borne Sulinowo. W spółce nie ma bezpośredniego udziafu kapitału prywatnego.

Za przekazaniem zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gminnemu

operatorowi Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie przemawia
jego doświadczenie w wykonywaniu wspomnianych zadań, inwestycje, które Gmina poniosła w
złłiązkl z funkcjonowaniem fi^y, sprawdzona kadra fachowców zatrudnionych w jednostce

oraz doskonała znajomość lokalnego rynku gospodarki odpadami, znajomośó specyfiki gminy i

rynku wytwórców odpadów i wypracowanej logistyki odbioru gminnych odpadów komunalnych.

\il zrviązku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy po
przeprowadzeniu postępowania prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67

ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo ZamówięńPublicznych.
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PLA}IoWA}.IY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I czA§ TRWA}{IA UMOWY
Termin realizacji zamówienia ustala się : od dnia 01 maja 2020n do dnia 30 kwietnia 202t r.
Planowany termin podpisania umowy 30 kwietnia 2020r.

INFORMACJA O TERMINIE I ZAMIESZCZENru OGŁOSZENIA O ZAMIAME
ZAWARCIA UMoWY, o KTÓRYM MowA W ART. 66 U§T. 2
Ogłoszenie o zamiarzs zawarcia zamówienia zostało zamiesz.cznne w BZP oraz pruekazane do
publikacji w DUUE w dniu L5.04.2020t.
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