
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  
 

na zadanie pn.: 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głubczyce” 

 w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) 

Działając na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający podaje 

następujące informacje :  

I. Nazwa i adres zamawiającego:  
     Gmina Głubczyce 

ul. Niepodległości 14 
48-100 Głubczyce  
Tel.: (48) 77 485 30 21,  fax: (48)   77 485 24 16  
Adres strony internetowej: www.bip.glubczyce.pl   
Adres e-mail:  wki@glubczyce.pl 
 

II. Okre ślenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  terenu 
Gminy Głubczyce, w którego zakres wchodzi przede wszystkim: 

1) Odbieranie oraz zagospodarowanie przez wykonawcę zmieszanych odpadów komunalnych 
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tj. z budynków jednorodzinnych  
oraz z budynków wielorodzinnych, znajdujących się na terenie Gminy Głubczyce; 

2) Odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie,  
do których zalicza się: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady opakowaniowe  
wielomateriałowe, na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  
tj. z budynków jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych; 

3) Odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (zielonych i innych bioodpadów) zebranych selektywnie na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tj. z budynków jednorodzinnych  
oraz z budynków wielorodzinnych; 

4) Odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę popiołów paleniskowych z terenów 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy tj. z budynków jednorodzinnych  
oraz z budynków wielorodzinnych; 

5) Odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych, do których 
zalicza się: meble i inne odpady wielkogabarytowe, z terenów nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy tj. z budynków jednorodzinnych oraz  z budynków wielorodzinnych; 

 

 



Ogólna charakterystyka miejsca objętego przedmiotem zamówienia: 

Powierzchnia Gminy Głubczyce wynosi 294,33 km ². 

Na koniec 2018 roku: 

- liczba adresów nieruchomości do odbioru odpadów wynosi 4540. 

- liczba zadeklarowanych osób w Deklaracjach DO-1 wynosiła 17 219, z czego:  

- odpady w sposób zmieszany gromadzi 27 osób, 
- odpady w sposób selektywny gromadzi 17 192 osób.  
 
KODY CPV:   
 
90500000-2 Usługi związane z odpadami 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90511300-5 Usługi zbierania śmieci 

90512000-9 Usługi transportu odpadów 

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

III. Szacunkowa wartość zamówienia:  
    7 650 000,00 zł (netto) 
 
IV. Nazwa i adres wykonawcy,  któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:  

Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Pocztowa 8 
48-100 Głubczyce 
 

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki: 
Podstawa prawna: art.  67 ust. 1 pkt. 12  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień   publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) 
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli spełnione są  
łącznie następujące warunki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 12, tj.: 

       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. 
 
 
 
 

 



Gmina Głubczyce jest w 100 % właścicielem spółki, która w ramach prowadzonej 
działalności w ponad 90 % wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę, spółka nie ma 
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Wobec powyższego Gmina Głubczyce 
zamierza udzielić zamówienie publiczne na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Głubczyce spółce Usługi  Komunalne Spółka                    
z o.o., ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce.  

 
VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:  
    od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

 
VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia  
o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone 
lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone  
lub opublikowane: 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej pod numerem 2019/S 225-552684  w dniu 21.11.2019 r.  
 
 
 
Głubczyce, 21.11.2019 r. 
 
 
 
 
                   Zastępca Burmistrza 
  
 
           Kazimierz Bedryj 


