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INFORMACJA  O  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 

 
1.Zamówienie zostało udzielone na podstawie art. 67ust.1 pkt. 12 ustawy Pzp: 

a) nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, 

b) przedmiot, zakres i wartość zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających ma odbieraniu odpadów 

komunalnych zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem nr 1 do umowy, w ilości 

około 2389 Mg w roku 2021, pochodzących z ok. 2530 nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Lubsza oraz ich transporcie do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 

w Gać (gmina Oława) i przekazywaniu do odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z ustawą z 

dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2020r, poz. 

1439). Wartość zamówienia (bez podatku VAT): 804200,96 zł.    

c) Wykonawca, z którym została zawarta umowa: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o., Śmiechowice 20, 49-314 

Pisarzowice 
- data zawarcia umowy: 04.01.2021r. 

- kwota brutto: max do 775 000,00 zł 

- termin realizacji zamówienia: 12 m-cy 

- czas trwania umowy: od 04.01.2021r. do 31.12.2021r. 

d. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia: 

Zamówienie realizowane z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt. 12 ustawy Pzp, 

Uzasadnienie: 

- Zamawiający Gmina Lubsza – jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem objętym 

ustawą, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp. – jednostką sektora finansów 

publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 

- ZWiK Śmiechowice Sp. z o.o jest spółką prawa handlowego, posiadającą osobowość 

prawną, ściśle podległą Gminie Lubsza. Podległość wyraża się poprzez pełną zależność 

organizacyjną i gospodarczą od Gminy. Spółka została utworzona przez Gminę w celu 

wykonywania zadań Gminy w oparciu o majątek należący bezpośrednio do Gminy. Gmina 

sprawuje nad Spółką skuteczną kontrolę, której przejawem jest udział oraz pełne prawo głosu 

przedstawicieli Gminy w jej organach decyzyjnych: Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu 

Wspólników. Gmina ma dominujący wpływ na cele strategiczne i istotne decyzje dotyczące 

zarządzania sprawami Spółki. Gmina posiada całość kapitału zakładowego Spółki (100 % 

udziałów), tym samym sprawuje nad nią kontrolę analogiczną do sprawowanej nad własnymi 

jednostkami. 

- Główną działalnością Spółki jest wykonywanie zadań zleconych przez Gminę, przede 

wszystkim użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Lubsza 

w zakresie uzdatniania i dostarczania wody pitnej, odbioru i oczyszczania ścieków oraz 

odbierania i transportu odpadów komunalnych. Spółka wykazała, że ponad 90 % jej 

przychodu jest generowane w ramach zadań powierzonych przez jednostkę kontrolującą – 

Gminę Lubsza. 

e) Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust.2 ustawy Pzp nie zostało 

opublikowane. 



f)  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zostało 

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2021r., pod numerem 

510398976-N-20211. 
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