BZP.271.13.2019

Będzin, dnia 27.05.2019 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający, Miasto Będzin, działając zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 12
ustawy Pzp na usługę pn.: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Miasta Będzina.
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Będzin, 42 - 500 Będzin, ul. 11 Listopada 20.
II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia.
1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Miasta Będzina.
2.Ilość odpadów komunalnych, jaką Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli
nieruchomości z terenu Miasta Będzina w trakcie realizacji umowy to 4 400 Mg.
III. Szacunkowa wartość zamówienia.
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 190 112,00 zł.
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia.
Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowo - Usługowe „Interpromex” Sp. z o.o.
ul. Paryska 11, 42-500 Będzin.
V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
Podstawa prawna: art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp.
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Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp, Zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1–3a ustawy Pzp może udzielić zamówienia osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie
wszystkie przesłanki:
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.
Miasto Będzin sprawuje nad Wykonawcą Przedsiębiorstwem Techniczno - Handlowo Usługowym „Interpromex” Sp. z o.o. kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne
decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki, ponad 90% działalności kontrolowanej
Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, Zamawiający
posiada 100 % udziałów w Spółce.
Zamawiający uprawniony jest do powoływania rady nadzorczej Wykonawcy, która z kolei
wybiera zarząd Wykonawcy. Wszystkie przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp
zostały zatem spełnione.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) utrzymanie czystości i porządku w gminach
należy do obowiązkowych zadań własnych gminy (art. 3 ust. 1 ww. ustawy). Gminy są
obowiązane

do

zorganizowania

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 ww. ustawy). Ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza udzielenie zamówienia na odbiór
odpadów z nieruchomości zamieszkałych bez przeprowadzania przetargu. W związku
z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Będzina
po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki.
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VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy.
Planowany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy, nie wcześniej
jednak niż, od dnia wyczerpania wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie umowy
nr BZP.272.6.2019 z dnia 11.04.2019 r., nie dłużej jednak niż do dnia (włącznie z tym
dniem), w którym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy osiągnie planowaną
wartość.
VII. Informacja na temat zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze
zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie zamieścił, ani nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy,
o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
WICEPREZYDENT MIASTA
Aneta Witkowska - Złocka
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