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Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 8609-2017 z dnia 16-01-2017 - Prostki
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówieni
a odpadów komunalnych z nieruchomości ...

Ogłoszenie nr 19979 - 2017 z dnia 2017-02-06 r.

Prostki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 8609
Data: 16/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Prostki, Krajowy numer identyfikacyjny 790671136, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (87) 611 20 12, e-mail
sekretariat@prostki.pl, faks (087) 611 20 79.
Adres strony internetowej (url): bip.prostki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Zgodnie
z treścią art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, 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; Zamawiający
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w związku z koniecznością zapewnienia od 01 lutego 2017 roku odbioru
odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki do 31grudnia 2017 roku. Ponadto na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) nałożyła na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz
obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do negocjacji został zaproszony wykonawca usługi, ponieważ zlecone
zadnie mieści się w ramach, dla których utworzono spółkę, a ponadto podmiot ten posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia powyższej usługi, zna
specyfikę zamówienia, ma opracowany harmonogram i system odbioru odpadów z terenu gminy, w związku z tym nie będzie musiał dokonywać dodatkowych
czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, co pozwoli na zachowanie ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców.
Ponieważ podmiot ten we wcześniejszym okresie świadczył tę usługę – do czerwca 2013 r.. W świetle powyższego należy stwierdzić, że udzielenie zamówienia na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
W ogłoszeniu powinno być: Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z
przepisami: Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1–3a, 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%
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działalności kontrolowanej osoby prawnej – tj. PUK sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę nad PUK,
w którym posiada 100% udziałów. Powyższe wynika, ze sprawozdań finansowych przedkładanych przez PUK Zamawiającemu – jako podmiotowi kontrolującemu;
Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w związku z koniecznością zapewnienia od 01 lutego 2017
roku odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Prostki do 31grudnia 2017 roku. Ponadto na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 6c ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) nałożyła na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz
obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do negocjacji został zaproszony wykonawca usługi, ponieważ zlecone
zadnie mieści się w ramach, dla których utworzono spółkę, a ponadto podmiot ten posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia powyższej usługi, zna
specyfikę zamówienia, ma opracowany harmonogram i system odbioru odpadów z terenu gminy, w związku z tym nie będzie musiał dokonywać dodatkowych
czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, co pozwoli na zachowanie ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców.
Ponieważ podmiot ten we wcześniejszym okresie świadczył tę usługę – do czerwca 2013 r.. W świetle powyższego należy stwierdzić, że udzielenie zamówienia na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami.

06.02.2017 08:31

