Ogłoszenie nr 550550774-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.
Łazy: Utrzymanie czystości miasta i Gminy Łazy w roku 2021
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej: nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łazy, Krajowy numer identyfikacyjny 27625886500000,
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 6729326, e-mail
wirum@lazy.pl, faks 32 6729448.
Adres strony internetowej (url): www.bip.umlazy.finn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości miasta i
Gminy Łazy w roku 2021
Numer referencyjny SZP.271.25.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:
2. Zakres zadania: Podstawowy zakres robót przewidzianych do realizacji:
1) Codzienne utrzymanie czystości miasta
2) Okresowe utrzymanie czystości terenów Gminy Łazy
3) Flagowanie miasta

4)
5)
6)
7)

Pozimowe utrzymanie czystości dróg i chodników
Czyszczenie wskazanych chodników z darni i innych zanieczyszczeń
Wywóz odpadów powstałych przy prowadzonych pracach
Inne prace zlecone przez zamawiającego

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja: Załącznik nr 1
stanowiący integralną część zamówienia.
4. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy pzp. wymaga aby przez cały okres
realizacji niniejszego zadania Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę osoby na
stanowiskach robotniczych. Na potwierdzenie spełniania tego wymogu Wykonawca
przedstawi przed podpisaniem umowy stosowne oświadczenie.
II.5) Główny Kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:
90610000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 12 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z tą regulacją Zamawiający może
udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:
jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
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;
Zamawiającym jest Gmina Łazy, która jest podmiotem sprawującym kontrolę prawną nad
spółką Promax Sp. z o.o., który jest jednoosobową spółką Gminy. Wszystkie udziały należą

do Gminy przez co w spółce nie ma udziału kapitału prywatnego. Gmina Łazy jednoosobowo
decyduje więc o obsadzie personalnej organów jak też określa strategiczne cele.
Promax sp. z o.o. w założeniu została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy
z zakresu gospodarki komunalnej i zadania te zostały wpisane do aktu założycielskiego
Spółki (§ 1 Aktu założycielskiego) - przesłanki wskazane w lit “a” i “c” są więc spełnione.
Promax sp. z o.o. wykonuje następujące usługi powierzone jej przez Gminę jako założyciela:
- dostarczanie i uzdatnianie wody pitnej,
- budowa sieci wodociągowych,
- odbiór i oczyszczanie ścieków,
- budowa kanalizacji sanitarnej,
- odbiór i oczyszczanie ścieków,
- utrzymanie czystości,
- utrzymywanie terenów zielonych.
Na podstawie danych otrzymanych z Promax Sp. z o.o., co najmniej 90 % działalności Spółki
dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę,
tj. Gminy Łazy. Tym samym ponad 90 % działalności Promax dotyczy zadań powierzonych
jest przez Gminę i tym samym przesłanka art. 67 ust. 1 pkt 12 lit „b” też jest spełniona.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Utrzymanie czystości miasta i Gminy Łazy w roku 2021
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Promax Sp. z o.o., um@lazy.pl, ul. Pocztowa 14, 42-450, Łazy, kraj/woj. śląskie

