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Polska-Głubczyce: Usługi związane z odpadami
2019/S 225-552684

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Głubczyce
Adres pocztowy: ul. Niepodległości 14
Miejscowość: Głubczyce
Kod NUTS: PL52
Kod pocztowy: 48-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Majcherczyk
E-mail: wki@glubczyce.pl 
Tel.:  +48 774853021
Faks:  +48 774852416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.glubczyce.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.glubczyce.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Głubczyce
Numer referencyjny: KI.ZP.271.16.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Głubczyce.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

mailto:wki@glubczyce.pl
www.glubczyce.pl
http://bip.glubczyce.pl
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 650 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90511200
90511300
90512000
90533000
90513100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Głubczyce.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.1.2004 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 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.
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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 Sp. z o.o., ul.
Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce, POLSKA.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18/11/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 8
Miejscowość: Głubczyce
Kod NUTS: PL52
Kod pocztowy: 48-100
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 7 650 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 7 650 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Data podana w sekcji V.2.1 (data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji) jest datą wysłania niniejszego
ogłoszenia. Podanie dokładnej daty na tym etapie postępowania nie jest możliwe. Podana całkowita końcowa
wartość zamówienia w sekcji V.2.4 jest wartością szacunkową, podanie dokładnej całkowitej końcowej wartości
zamówienia na tym etapie nie jest możliwe.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2019
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http://uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl/kio

