MIASTO OSTROt^KA
Pf. Gen. J. Bema 1
07-4Q0 Ostroieka

Ostroi^ka, 03.08.2018 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMOWIENIA Z WOLNEJ R^KI
NA PODSTAWIE ART.67 UST. 1 PKT 12 USTAWY
Z DNIA 29.01.2014 R.-PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Na podstawie z art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo zamdwien
publicznych, dalej jako ustawa Prawo zamowien publicznych, Zamawiaj^cy - Miasto
Ostrol^ka, informuje o udzieleniu zamowienia na.: „0dbi6r i transport odpadow
komunalnych z nieruchomosci zamieszkatych i nieruchomosci, ktore w cz^sci stanowiq
nieruchomosci zamieszkale z terenu Miasta Ostrolqkr, po przeprowadzeniu post^powania w

trybie zamdwienia z wolnej r^ki na postawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
I.

Nazwa i adres Zamawiaj^cego

Miasto Ostrol^ka, Plac gen. Jdzefa Bema 1, 07-400 Ostrol^ka
fax:(29)765-43-25, e-mail: zp@um.ostroleka.pl
II.

Okreslenie przedmiotu zamowienia i wielkosci lub zakresu zamowienia

1. Przedmiot zamowienia

1) Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie uslug polegaj^cych na odbiorze i transporcie
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych i nieruchomosci,
ktdre w cz^sci stanowiq nieruchomosci zamieszkale na terenie miasta Ostroi^ki, w tym:
a) swiadczenie usiugi odbierania i transportu odpaddw komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci, na ktdrych zamieszkuj^ mieszkancy, zlokalizowanych na terenie miasta
Ostrol^ki,

b) wyposazenie wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych jednorodzinnych w worki do
selektywnego gromadzenia odpaddw komunalnych,

c) odbidr i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpaddw komunalnych z
kontenerdw ustawionych na osiedlach terenu Miasta Ostrol^ki,
d) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych dotycz^cych gospodarowania
odpadami na terenie miasta Ostrol^ki.

2) Przedmiotem ziimdwienia jest rdwniez odbidr odpaddw z kontenerdw ustawionych na
terenie osiedli miasta Ostrol^ki. Obecnie ustawionych jest 16 kontenerdw KP-7 w celu
umozliwienia mieszkahcom selektywnego gromadzenia odpaddw komunalnych.
3) Cz^stotliwosc (Ddbioru odpaddw komunalnych przez Wykonawc? b^dzie zgodna z

minimalnq cz^stotliwosci^ okreslon^ w Uchwale nr 188/XXV1I/2016 Rady Miasta
Ostrol^ki z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie szczegdiowego sposobu i zakresu

swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow w zamian za uiszczonc} przez wlasciciela
nieruchomosci oplat§ za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pozn. zm. Ponadto
Wykonawca b^:dzie realizowal przedmiot zamowienia zgodnie z Uchwalq Nr
436/L1X/2017 Rady Miasta Ostrol^ki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Miasta Ostrol^ki z pozn. zm. oraz
ustaw^ z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach.
4) W 2017 roku na terenie Miasta Ostrol^ki zebrano i przekazano do unieszkodliwienia
11995,20 Mg niesegregowanych odpadow komunalnych, 872,36 Mg odpaddw ulegaj^cych
biodegradacji oraz 235,94 Mg odpadbw wielkogabarytowych. Specyfika i charakter
zamdwienia powoduj^, ze niemozliwym jest precyzyjne wskazanie liczby faktycznie
obslugiwanych nieruchomosci, liczby mieszkahcow oraz rzeczywistej ilosci odpadow
odbieranych od mieszkahcow przez caly okres realizacji zamhwienia. Przedmiotem
niniejszego zamowienia nie jest odbieranie okreslonej ilosci odpadow komunalnych, czy
odpadow komunalnych ze wskazanej i niezmiennej ilosci nieruchomosci. Przedmiotem
niniejszego zamowienia jest odbieranie wszystkich odpadow komunalnych ze wszystkich
zamieszkalych nieruchomosci z terenu miasta Ostrol^ki przez caly okres jego realizacji.
5) Wykonawca zobowi^zany b^dzie do dostarczenia workow foliowych do nieruchomoki
jednorodzinnych zamieszkalych, w ilosci odpowiadaj^cej odebranym workom (w
kolorach; niebieiskie - na papier i makulatur?, zolte - na tworzywa sztuczne i metale,
zielone - na szklo, szare - na popiol). Wykonawca dostarczy worki w kolorach niebieski,
zolty, zielony o pojemnosci 120 1 i grubosci minimum 60p (mikrondw) oraz w kolorze
szarym o pojemnosci 80 1 i grubosci minimum 11 Op (mikronow). Dostawy workow b^dp
dokonywane kazdorazowo przy odbiorze odpaddw segregowanych.
6) Przedmiotem zamowienia jest rdwniez przeprowadzenie akcji edukacyjnej na terenie
miasta Ostrol^ki o sposobie zbierania odpaddw komunalnych oraz promuj^cych
selektywn^ zbidrk^ odpadow komunalnych, w szczegolnosci:
a) wykonanie materialow informacyjnych o sposobie zbierania odpadow komunalnych
oraz promuj^cych selektywn^ zbiork? odpadow komunalnych na terenie Miasta
Ostrol^ki,

b) organizacja oraz wystawianie stanowiska promuj^cego prawidlow^ segregacj?
odpadow na terenie Miasta Ostrol^ki, podczas trwania miejskich obchodow Dni
Ostrol^ki (vv' kazdym roku wykonywania zamowienia) oraz festynow miejskich (w
liczbie maksymalnie 100 festynow w okresie realizacji zamhwienia),
c) przeprowadzenie minimum raz w kazdym roku realizacji zamhwienia konkursu dla
mieszkahcow Miasta Ostrol^ki dotycz^cego zebrania jak najwi^kszej iloki makulatury
oraz puszek aluminiowych.
2. KOD CPV:

90500000-2 - uslugi zwi^zane z odpadami;

90513100-7 - uslugi wywozu odpadow pochodz^cych z gospodarstw domowych;
90511200-4 - uslugi gromadzenia odpadow pochodz^cych z gospodarstw domowych;
90511300-5 - uslugi zbierania smieci;
90512000-9 - uslugi transportu odpadow.

III.

Wartosc zamowienia

Wartosc zamowienia wynosi 7.883.918,44 zl brutto, co stanowi 7.299.924,48 zl netto.
IV.

Nazwa i adres wykonawcy,z ktorym zostala zawarta umowa

Ostrol^ckie Przedsi^biorstwo Komunalne spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzib^

w Ostrol^ce, Plac gen. Jozefa Bema 1, 07 - 400 Ostrol^ka, wpisana do rejestru
przedsi^biorcow Krajowego Rejestru S^dowego prowadzonego przez S^d Rejonowy dla m.
St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru S^dowego pod
numerem 0000717110, REGON: 368999180, NIP: 7582364783.

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamowienia z wolnej r^ki
1. Podstawa prawna

Podstaw^ prawn^ udzielenia zamowienia z wolnej r?ki jest art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy
Prawo zamowieh publicznych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamowieh
publicznych, Zamawiaj^cy moze udzielic zamowienia z wolnej r^ki, jezeli ,^am6wieme
udzielane jest przez zamawiajqcego, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt l-3a, osobie prawnej,
jezeli spelnione sq Iqcznie nast^pujqce warunki:

a) zamawiajqcy sprawuje nad tq osobq prawnq kontrolq, odpowiadajqcq kontroli

sprawowanej nad wlasnymi jednostkami, polegajqcq na dominujqcym wplywie na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczqce zarzqdzania sprawami tej osoby prawnej;
warunek ten jest rowniez spelniony, gdy kontrol§ takq sprawuje inna osoba prawna
kontrolowana przez zamawiajqcego w taki sam sposob,

b) ponad 90% dzialalnosci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadan
powierzonych jej przez zamawiajqcego sprawujqcego kontrol^ lub przez innq osob§
prawnq, nad ktorq ten zamawiajqcy sprawuje kontrolq, o ktorej mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezposredniego udzialu kapitalu prywatnego".
Zamawiajqcy nalezy do kategorii zamawiajqcych, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamdwieh publicznych, tj. jako jednostka samorzqdu terytorialnego nalezy do
jednostek sektora ;rmans6w publicznych w rozumieniu przepisow o fmansach publicznych

(art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowieh publieznych).
Zamowienie udzielane jest osobie prawnej - Ostrol^ckiemu Przedsi^biorstwu
Komunalnemu spolce z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq w Ostrol^ce (dalej jako
Wykonawca lub Spolka). Spolka zostala utworzona przez Prezydenta Miasta Ostrol^ki,
wykonujqcego uchwal^ Nr 382/LI1I/2017 Rady Miasta Ostrol^ki z dnia 5 pazdziernika 2017 r.

w sprawie utworzenia spolki z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ pod nazw^ Ostrol^ckie
Przedsi^biorstwo Komunalne spotka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzibq w
Ostrol^ce. Zgodnie ze wskazan^ uchwal^, podstawowym celem Spoiki jest realizowanie
zadan o charakterze uzytecznosci publicznej wynikaj^cych z przepisow o utrzymaniu

czystosci i porz^dku w gminach oraz odpadach, a takze pozyskiwanie srodkow fmansowych
na budow? i rozbudow^ skladowiska i budow? nowych obiektow unieszkodliwiania
odpadow.

Wykonawca jest podmiotem, nad ktorym Zamawiaj^cy sprawuje kontrol^
odpowiadaj^cq kontroli sprawowanej nad wlasnymi jednostkami, ktora polega na

dominuj^cym wplywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz^ce zarz^dzania
sprawami tego podmiotu. Zamawiaj^cy jest jedynym wspolnikiem Spolki. Z tego wzgl^du
Zamawiaj^cy, dziataj^cy przez Prezydenta Miasta Ostrol^ki, wykonuje uprawnienia
Zgromadzenia Wspolnikow. Zamawiaj^cy powoiuje i odwoluje czionkow Rady Nadzorczej,

ktora powotuje i odwoluje Zarz^d. Zamawiaj^cy ma wyt^czne prawo zamiany aktu
zalozycielskiego Spolki, wtym zakresu przedmiotujej dzialalnosci.
Ponad 90% dzialalnosci Wykonawcy dotyczy realizacji zadan powierzonych mu przez

Zamawiaj^cego - Miasto Ostrol^ka.

Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych: „do obliczania procentu
dzialalnosci, a ktorym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c,
uwzgl^dnia siq sredni przychod osiqgni^ty przez osobq prawnq lub zamawiajqcego w
odniesieniu do using, dostaw lub robot budowlanych za 3 lata poprzedzajqce udzielenie

zamowienid". Zgodnie z art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamowien publicznych: „w przypadku
gdy ze wzgl^du na dzien utworzenia lub rozpocz§cia dzialalnosci przez osob^ prawnq lub
zamawiajqcego lub reorganizacjq ich dzialalnosci dane dotyczqce sredniego przychodu za 3
lata poprzedzajqce udzielenie zamdwienia sq niedostqpne lub nieadekwatne, procent

dzialalnosci, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c,
ustala si§ za pomocq wiarygodnych prognoz handlowych".
Spolka zostala utworzona na podstawie umowy Spolki z dnia 30 paMziemika 2017 r.
oraz wpisana do rejestru przedsi^biorcow Krajowego Rejestru S^dowego dnia 2 lutego

2018 r. Okres prowadzenia dzialalnosci przez Spolk^ jest wi^c krotszy niz 3 lata
poprzedzajqce planowanq dat? udzielenia zamdwienia - Spolka prowadzi dzialalnosc jedynie
5 miesi^cy. Procent dzialalnosci Wykonawcy, ktora polega na realizacji zadan powierzonych

przez Zamawiajqcego, zostal wi^c ustalony przez Zamawiajqcego na podstawie wiarygodnej
prognozy handlowej.

W czerwcu 2018 r. Spolka zlecila sporzqdzenie wiarygodnej prognozy handlowej
niezaleznemu specjaliscie. Celem prognozy byla kalkulacja wielkosci przychoddw
planowanych do osiqgni^cia przez Spdlk^ w okresie prognozy oraz obliczenie wartosci
wskaznika powierzenia, rozumianego jako udzial przychoddw z tytulu zadan powierzonych

przez Zamawiajqcego w calkowitych przychodach. W prognozie uwzgl^dniono mi^dzy

innymi przychody z tytuiu dziaialnosci realizowanej przez Spolk^ na rzecz Zamawiaj^cego w
zakresie:

1) prowadzenia systemu gospodarowania odpadami,
2) mechanicznego oczyszczania ulic,

3) obsiugi koszy miejskich i wiat przystankowych,

4) zbiorki odpadbw komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych,
5) utrzymania zieleni.

Na podstav^ie przeprowadzonych przez niezaleznego specjalist? analiz i symulacji
stwierdzono, ze w okresie planowanego powierzenia wskaznik powierzenia spelnia wymog.
DIa kazdego zakresu powierzenia badano udzial przychodow netto wynikaj^cych z zadan
powierzonych do catkowitych przychodow netto Spotki. W prognozie wskazano ponadto, ze
od grudnia 2019 r. 100% przychodow Spoiki b^dzie pochodzilo z tytuiu realizacji zadaii
powierzonych przez Zamawiaj^cego. We wnioskach wiarygodnej prognozy fmansowej
wskazano, ze „na podstawie przeprowadzonych analiz mozna jednoznacznie stwierdzic, ze
OPK [Spolka - wtr^cenie wlasne] spelnia przeslanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b)PZP

umozliwiajqce udzielenie powierzenia w trybie z wolnej r§ki („in-house") poniewaz udzial
zadan powierzonych na rzecz Zamawiajqcego wynosi ponad 90% dla kazdego z
analizowanych powierzeh, co zostalo przedstawione w Tabeli 6".

Spolka jest ponadto osob^ prawn^, w ktorej nie ma bezposredniego udzialu kapitalu
prywatnego. Jedynym wspolnikiem Spoiki jest Miasto Ostrol^ka.
W zwi^zku z powyzszym, spelnione zostaly wszystkie przeslanki umozliwiajqce

Zamawiajqcemu udzielenie Spolce zamowienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
2. Uzasadnienie faktyczne
Zamawiajqcy powierzajqc Wykonawcy realizacji przedmiotowego zamowienia w

trybie z wolnej r^ki, mial przede wszystkim na celu zapewnienie prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia, za ceny nieprzekraczajqce mozliwosci fmansowych Zamawiajqcego
(i mieszkancow ^/Iiasta Ostrol^ki jako pokrywajqcyeh koszty systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi).
Ceny za swiadczenie uslug odbioru odpadow komunalnych od

wlascicieli

nieruchomosci z obszaru Miasta Ostroliki oraz pobliskich gmin znacznie wzrosly. W

pobliskich gminach w roku 2018 najkorzystniejsze ceny oferowane przez innych
wykonawcow wzrosly odpowiednio: Gmina Kadzidlo - 87,5 %, Gmina Rzekuh - 29,3 %,
Gmina Olszewo Borki - 46,7%. Rowniez w postipowaniu o udzielenie zamowienia

prowadzonym w maju 2018 r. przez Zamawiajqcego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„0dbi6r

i

transport odpadow

komunalnych z nieruchomosci

niezamieszkalych

i

nieruchomosci, ktdre w czfsci stanowiq nieruchomosci zamieszkale, zlokalizowanych w

granicach administracyjnych Miasta Ostrol^kr (znak postipowania: KPZ.271.15.2018),
jedynie Sp61ka zaoferowala realizacji zamowienia za ceny nieprzekraczajqce kwoty, jakq
5

Zamawiaj^cy zami(irzal przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia. Podkreslenia wymaga,ze
kolejny wykonawca, ktorzy zlozyi ofert^, zaoferowal realizacj^ poszczegolnych cz^sci
zamowienia, w szc:zeg6Inosci cz^sci II i III zamowienia, za ceny znacznie wyzsze od cen

zaoferowanych przez Wykonawc^, a nawet ponad trzykrotnie wyzsze i jednoczesnie nawet
dwukrotnie przekraczaj^ce kwoty, jakie Zamawiaj^cy zamierzal przeznaczyc na realizacj^
zamowienia.

Aby unikniic znacznych zmian wysokosci opiaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, dokonano wyboru trybu udzielenia Spolce zamowienia z wolnej r^ki. Miasto
Ostrol^ka ma na celu zapewnienie mieszkancom wysokiej jakosci using oraz swiadczenie ich
po niskich cenach. Spolka nie jest nastawiona na generowanie wysokiego zysku, a Miasto

Ostrol^ka nie pobiera od niej zadnej dywidendy, st^d caly zysk przeznaczony jest na rozwoj
Spolki.
Powierzenie Spolce realizacji zamowienia w zakresie odbioru odpadow komunalnych
z terenu miasta Ostrol^ki jest ponadto skuteczn^ metod^ dla uzyskania pewnosci, ze

wszystkie odpady, za ktorych odbior i zagospodarowanie placi Zamawiaj^cy, pochodz^ z
terenu Gminy.

VI.

Termin realizacji zamowienia i czas trwania umowy

1. Termin realizacji zamowienia: od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 lipca 2022 r.

2. Czas trwania umowy: 48 miesi^cy.
VII.

Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy, o ktorym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo

zambwien publicznych, nie zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych, ani
nie zostalo przekazane do publikacji Urz^dowi Publikacji Unii Europejskiej.
VIII.

Ogloszenie o iidzieleniu zamowienia

Ogloszenie o udz:eleniu zambwienia, o ktbrym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Prawo

zambwien publicznych zostalo opublikowane w Dzienniku Urz^dowym Unii Europejskiej w
dniu 02/08/2018 r. (nr ogloszenia 20I8/S 147-337167).

W Z. PI^YDENTA MIASTA
Wiceprezydent Miasta

