W trybie art. 67 ust. 11 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 2164) Zamawiający
zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cybinka, następującą informację o
zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy:

1) Nazwa Zamawiającego:
Gmin Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka,
2) określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia:
„Odbiór
i
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
zmieszanych
i
segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się
na ternie Gmina Cybinka”
3) szacunkowa wartość zamówienia:
Wartość zamówienia: 600.000 zł brutto ( 555.555,56 zł netto)
4) nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Usług Komunalnych Cybinka z siedzibą w Cybince, ul. Białkowska 2c, 69-108
Cybinka
5) podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:
Wykonawca zostanie wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art.
67 ust.1 pkt12) Ustawy.
W przepisie tym uregulowany jest tryb zamówień in house, tj. zamówień udzielanych
m.in. spółkom gminnym:
a) w których 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) w których 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 których nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W ocenie Zamawiającego spółka Zakład Usług Komunalnych Cybinka sp. z o.o.
spełnia wszystkie powyższe przesłanki. Z uwagi na fakt, iż jedynym wspólnikiem jest
Gmina Cybinka, też ona sprawuje prawną kontrolę nad działalnością spółki. Spółka
wykonuje niemalże w 100% działalność w zakresie zadań powierzonych jej przez
Gminę Cybinka. Spółka nie zawiera udziału kapitału prywatnego. Powyższe
potwierdza statut spółki.
6) termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy,
od zawarcia umowy do 31.12.2018r.
7) informację 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:
nie zostało opublikowane ogłoszenie o którym mowa w art. 66 ust. 2 Ustawy

