
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach
nieruchomości zamieszkałych gminy Chojna i gminy Widuchowa oraz zagospodarowanie tych

odpadów w latach 2021 i 2022.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chojna

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684574

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Chojna

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914141035

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: info@chojna.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chojna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Widuchowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 858-17-26-084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 8

1.5.2.) Miejscowość: Widuchowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-120

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska
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1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914167255

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: org@widuchowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.widuchowa.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach
nieruchomości zamieszkałych gminy Chojna i gminy Widuchowa oraz zagospodarowanie tych
odpadów w latach 2021 i 2022.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b26fb68a-7765-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011450/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-02-26 15:54

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004419/02/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach
nieruchomości zamieszkałych gminy Chojna i gminy Widuchowa oraz zagospodarowanie tych
odpadów w latach 2021 i 2022.

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: DIR.271.1.2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 8156072,40  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Chojna oraz Gminy Widuchowa
usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości
zamieszkałych gminy Chojna i gminy Widuchowa oraz zagospodarowanie tych odpadów w
latach 2021 i 2022, w zakresie którego wchodzi:1) Odbiór i transport odpadów komunalnych –
zmieszanych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych2) odbiór i transport odpadów
wielkogabarytowych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych 3) odbiór i transport
odpadów selektywnie zebranych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych4) odbiór i
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transport przeterminowanych leków i opakowań po lekach pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych dostarczonych do punktów aptecznych położonych na terenie Gminy Chojna i
Gminy Widuchowa, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 6) zorganizowanie i
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obejmujące:a)
prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Chojna na działce nr 6/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Kaliska, stanowiącej własność Gminy Chojna,b) prowadzenie pełnej ewidencji
jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów od mieszkańców Gminy Chojna oraz Gminy
Widuchowa7) przyjmowanie w PSZOK następujących frakcji odpadów:a) papier i tektura,
czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,b) odpady opakowaniowe ze szkła
bezbarwnego i kolorowego,c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania
wielomateriałowe typu tetra pak,d) bioodpady w tym odpady zielone,e) meble i inne odpady
wielkogabarytowe,f) przeterminowane leki i opakowania po lekach,g) odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcjii prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igłyi strzykawki,h) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe,i) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i
elektroniczny,j) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,k) zużyte opony z
wyłączeniem opon rolniczych oraz opon pochodzących z pojazdów powyżej 3,5 t,l) odpady
budowlane i rozbiórkowe,m) odpady tekstyliów i odzieży.8) utrzymanie czystości i porządku na
terenie PSZOK. Selektywnie zebrane odpady winny być na bieżąco przekazywane do instalacji
odzysku;9) zapewnienie funkcjonowania PSZOK przez cały okres obowiązywania umowy w dni
robocze od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00 oraz w sobotę od godziny 10.00 do
15.00;10) prowadzenie edukacji ekologicznej na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa.2.
Zadanie w zakresie o którym mowa w pkt 1 stanowi główny przedmiot zamówienia, który nie
może zostać powierzony podwykonawcy i wymaga osobistego wykonania przez
zleceniobiorcę.3. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie przez Zleceniobiorcę na
rzecz Gminy Chojna oraz Gminy Widuchowa zagospodarowania odebranych przez
Zleceniobiorcę odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z
terenu Gminy Chojna oraz Gminy Widuchowa w instalacji komunalnej wskazanej przez
Zleceniobiorcę.

3.10.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 13
ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Spełnione są przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt 13 pzp. Zarząd zobowiązany jest do uzyskania
zgody Zgromadzenia Wspólników nie tylko do podejmowania czynności strategicznych spółki,
ale innych, szczegółowo określonych w Regulaminie zarządu, zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą, Regulaminie Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło czynności
zarządu, które wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników, określiło zasady powoływania i
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odwoływania członków organu nadzorczego spółki - Rady Nadzorczej, określiło zasady
powoływania i odwoływania członków organu wykonawczego spółki – zarządu, określiło zasady
wynagradzania członków zarządu i Rady Nadzorczej, określiło zasady wzajemnej współpracy
wspólników i wykonywania praw udziałowych, zatwierdziło Regulaminy dwóch pozostałych
organów spółki, zatwierdziło zasady kontroli spółki przez Radę Nadzorczą, w skład której
wchodzi przedstawiciel wspólników, ustaliło wytyczne m.in.(c.d.INFORMACJE DODATKOWE)

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
nie dotyczy

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

5.1.2.) Ulica: Słowiańska 1

5.1.3.) Miejscowość: Chojna

5.1.4.) Kod pocztowy: 74-500

5.1.5.) Województwo: zachodniopomorskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

c.d. uzasadnienia: ..iż cele strategiczne spółki będą opierały się na zadaniach wykonywanych
jako zadania własne wspólników z istotnym wyłączeniem usługi na rzecz podmiotów prywatnych,
celem nieprzekroczenia90%przychodów Spółki (Sp.), określiło sposób wykonyw.kontroli nad
działalnością zarządu. NZW uchwałą z 31.12.20r. zatwierdziło uchwały Rady Nadzorczej w
sprawie wyboru zarządu;Zgodnie z §5Regulaminu zarządu,zatwierdzonego przez Radę
Nadz.Zarząd zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zgromadz.Wspóln.na bieżąco informując o
podejmowanych czynnościach w Sp.mających wpływ na cele strategiczne i zarządcze w Sp.
awansów,rozdziałów środków płacowych, świadczeń socjalnych i nagród.Zarząd podejmuje
czynności dopiero po zatwierdzeniu odpowiednio przez Radę Nadz.lub Zgromadz. Wspólników,
lub oba te organy, w przypadku zamiaru dokonania:inwestycji, zaciągania kredytów i udzielanie
gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 100tys złotych, zmiany organizacyjnej w
Sp.,w szczególności wpływającej na zmianę schematu organizacyjnego, zmiany w stosunku do
zmiany w zakresie wysokości wynagrodzeń, czy świadczeń pieniężnych związanych z pracą
pracowników, systemu premiowania i innych, zawarcia ugody, dokonania umowy darowizny
przekraczającej kwotę 10tys zł w odstępie nie dłuższym niż6miesięcy, stanowienia
wewnętrznych aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie Sp., powoływania i
odwoływania prokurentów, zatwierdzania bądź odstępowania od umów zawartych w imieniu
Sp.w zakresie ustalenia czasu trwania tych umów, ich wartości oraz pracowników
Sp.upoważnionych do ich zawierania, innych istotnych spraw dotyczących działań Spółki,
Podjęcie czynności, wymienionej w ust.2Regulaminu bez zgody Rady Nadzorczej lub
Zgromadz.Wspólników skutkuje poza odpowiedzialnością odszkodowawczą możliwością
natychmiastowego odwołania członka zarządu z pełnionej funkcji. Kontrolowana osoba prawna
nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę –
w interesie spółki jest uzyskiwanie wynagrodzenia z zamówień udzielanych przez wspólników.
Ponad 90% działalności kontrolow.osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej
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przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane
przez tych zamawiających–co potwierdza prognoza handlowa, stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz wskaźniki na dzień ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia. W
wyniku zmian struktury właścicielskiej w dniu 18 grudnia 2020 r., zgodnie z przepisami prawa
została przeprowadzona reorganizacja Przedsięb., która skutkować będzie osiągnięciem przez
Spółkę w prognozowanych latach wzrostu efektywności jej funkcjonowania. Analizy wykazały
posiadanie przez Spółkę wymaganego ustawą P ZP procentu działalności 90%. Koncepcja
zarządzania i rozwoju Spółki, zakłada wprowadzenie długookresowej reorganizacji mającej na
celu spełnienie następujących celów długookresowych Spółki: trwałe świadczenie usług
komunalnych;rozwój infrastruktury technicznej służącej do świadczenia usług; wdrażanie
rozwiązań nproekologicznych;poszerzenie obszarów działalności;wprowadzenie innowacyjnych
rozwiązań; zwiększenie liczby obsługiwanych Klientów; wdrażanie rozwiązań przyjaznych
środowisku naturalnemu;zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów.Nowa
strukt.organizac.ogranicza liczbę stanowisk administrac.oraz łączenie funkcji poszczególnych
pracowników.Według opracowanych prognoz wskaźnik udziału zadań powierzonych przez
Gminy opartych na sprzedaży usług, materiałów i robót budowlanych będzie wynosić
odpowiednio: -98,09 % w 2021 r. -98,11 % w 22 r.-95,48 % w 2023 r.Analizy finansowe oparte
zostały o dostępne prognozy gospodarcze dla polski w zakresie poziomu inflacji i rozwoju
przedsiębiorczości oraz miały na celu wskazanie prognozy przychodów w kontekście źródeł ich
finansowania.W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego–ponieważ100% udziałów w Sp.należy do ww. jst
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