URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Juszkowo 04.01.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych pn.: ,,Zarządzanie i eksploatacja systemu kanalizacji
deszczowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański".
Nr sprawy: ZP2.271.61.2020

Na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa
Pzp”), Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 12 ustawy Pzp:
1) nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo
2) określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia:
a) Nazwa: Zarządzanie i eksploatacja systemem kanalizacji deszczowej na terenie gminy
Pruszcz Gdański
b) Główny kod CPV: 90480000 Usługi gospodarki ściekowej
c) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 1 626 016,26 PLN
3) nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25; 83-010 Rotmanka
4) podstawa prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:
a) podstawa prawna: art. 67 ust. 12 ustawy Pzp
b) uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz. W zakresie tym mieszczą się również zadania związane z odprowadzaniem wód
opadowych i roztopowych poprzez systemy kanalizacji.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, gospodarka
komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności
w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. W związku
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z powyższym, Zamawiający wszczął i prowadził postępowanie na zarządzanie i eksploatacja
systemem kanalizacji deszczowej na terenie gminy Pruszcz Gdański, w trybie zamówienia
z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, w efekcie którego udzielił zamówienia na realizację przedmiotowych zadań
własnych gminy spółce Eksploatator Sp. z o.o. Zgodnie z przywołanym przepisem,
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności: zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

-

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,

-

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,

-

w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Gmina Pruszcz Gdański posiada 100% udziałów w spółce Eksploatator Sp. z o.o. i jako jedyny
wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych oraz przedmiotu
działalności. Gmina sprawuje nad spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne
decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. W szczególności kontrola jest
realizowana przez pełnienie przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański funkcji Zgromadzenia
Wspólników i realizację zadań zastrzeżonych dla tegoż organu. Gmina Pruszcz Gdański ma
rzeczywisty wpływ na aktualną i długoterminową strategię działalności spółki, w tym poprzez
rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności przedsiębiorstwa,
powoływanie

Rady

Nadzorczej,

zatwierdzanie

sprawozdań

finansowych,

udzielanie

absolutorium Zarządowi.
Eksploatator sp. z o.o. jako spółka powołana przez Gminę Pruszcz Gdański wykonuje zadania
własne gminy związane przede wszystkim z dostarczeniem wody i odprowadzaniem ścieków
na terenie Gminy Pruszcz Gdański. Inna działalność (pozostałe usługi), stanowi ułamek
działalności spółki, nieprzekraczający wskazanego progu (odpowiednio w 2017 r. 1,4%
przychodów, w 2018 r. 1,0% przychodów w 2019 1,4% przychodów).
Zamawiający posiada 100% udziałów w Eksploatator sp. z o.o., a więc w spółce nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
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5) termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Umowa została zawarta w dniu 21.12.2021 r. Zamówienie będzie realizowane przez okres
czterech lat począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku.
6) informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art.
66 ust. 2 ustawy Pzp:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii
Europejskiej w dniu 23.12.2020 r. i zostało opublikowane w dniu 28.12.2020 roku pod numerem
2020/S 252-637465. Ogłoszenie to dostępne jest w witrynie TED pod adresem:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637465-2020:TEXT:PL:HTML.
7) informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 2:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
w dniu 30.12.2021 r. i zostało opublikowane w dniu 04.01.2022 roku pod numerem
2022/S 002-003619. Ogłoszenie to dostępne jest w witrynie TED pod adresem:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3619-2022:TEXT:PL:HTML .

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Magdalena Kołodziejczak; Gmina
Pruszcz Gdański
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Rozdzielnik:
1. Biuletyn Informacji Publicznej
2. a/a
Sporządził Leszek Filipski
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