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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Sobótka
Krajowy numer identyfikacyjny: RIiGK.271.3.23.2020
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Sobótka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 55-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Pigóra
E-mail: przetargi@sobotka.pl 
Tel.:  +48 713351252
Faks:  +48 713162123
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.sobotka.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług publicznych w modelu in house - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców
Numer referencyjny: RIiGK.721.3.23.2020.WG

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@sobotka.pl
www.bip.sobotka.pl
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Zamówienie obejmuje powierzenie zadań własnych Gminy obejmujących:
1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na
terenie administracyjnym Gminy Sobótka, na których zamieszkują mieszkańcy;
2) utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Sobótka oraz obszarów wiejskich;
3) letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Sobótka;
4) zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Sobótce;
5) zarządzanie i administrowanie punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym na
działkach 375-3 i 339-38 AM-1 obręb Strzegomiany;6) zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów
komunalnych zlokalizowanym w Strzegomianach na dz. nr 375-3 i 375-5 AM-1, obręb Strzegomiany 7)
okolicznościowe dekorowanie miasta Sobótka;8) bieżące utrzymanie przystanków zlokalizowanych na terenie
Gminy Sobótka;9) wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Sobótka

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 27 696 157.28 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
98371111 Usługi utrzymania cmentarzy
63712100 Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Sobótka

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje powierzenie zadań własnych Gminy obejmujących:
1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na
terenie administracyjnym Gminy Sobótka, na których zamieszkują mieszkańcy;
2) utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Sobótka oraz obszarów wiejskich;
3) letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Sobótka;
4) zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Sobótce;
5) zarządzanie i administrowanie punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonym na
działkach 375-3 i 339-38 AM-1 obręb Strzegomiany;
6) zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów komunalnych zlokalizowanym w Strzegomianach na dz. nr
375-3 i 375-5 AM-1, obręb Strzegomiany ;
7) okolicznościowe dekorowanie miasta Sobótka;
8) bieżące utrzymanie przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Sobótka;
9) wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Sobótka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie



3 / 5

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
Spółka jest podporządkowana realizacji głównej działalności komunalnej Gminy Sobótka i nie działa w interesie
sprzecznym z interesami Gminy sprawującej nad nią kontrolę.
W kapitale zakładowym Spółki Gmina Sobótka posiada 1835 udziałów o łącznej wysokości 917.500
(dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset) złotych, co stanowi ponad 99,67 % udziałów w kapitale zakładowym
Spółki;
Pozostała część udziałów (≈0,33 %) w kapitale zakładowym Spółki należy do osób, które mają nawiązany
stosunek pracy ze Spółką;
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 – poprzez posiadanie ponad 99,6 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki
Uchwały podejmowane przez Zgromadzenie Wspólników dla swej skuteczności wymagają czynnego udziału
Gminy, która ma również samodzielną możliwość podejmowania wiążących uchwał w sprawach Spółki,
Gmina sprawuje również bezpośredni wpływ nadzorczy i decyzyjny na Zarząd Spółki poprzez możliwość
ustanawiania większości członków Rady Nadzorczej i podejmowania przez nich wiążących uchwał Rady w
sprawach dotyczących strategicznych celów oraz istotnych decyzji podejmowanych w Spółce,
Rada Nadzorcza, w której dominującą rolę odgrywają przedstawiciele Gminy, ma prawo do powoływania i
odwoływania członków Zarządu, a ponadto zgodnie z art. 203 § 1 K.s.h. członek zarządu może być w każdej
chwili odwołany uchwałą wspólników;
Zgodnie z przygotowaną wiarygodną analizą ponad 90% działalności kontrolowanej Spółki dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Sobótka;
Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. gospodarka komunalna (t.j. Dz.U. z 2021 poz.679
z późn. zm.) umowa obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i
nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych;
Zgodnie z art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.
z 2021 poz. 888 z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia
publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
Art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.) zezwala na udzielenie zamówienia po spełnieniu warunków tam opisanych dotyczących sprawowania
bezpośredniej kontroli nad osobą prawną, której zostanie powierzone wykonywanie usług, zakresu usług
wykonywanych przez daną osobę prawną powierzonych przez podmiot publiczny oraz ilości kapitału
pracowniczego w kapitale zakładowym spółki, który zgodnie z art. 67 ust. 10 pkt 2 PZP wynosi w sumie do 15
% kapitału zakładowego, posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników osób będących
pracownikami spółki

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 138-368176

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: RIiGK.721.3.23.2020.WG

Nazwa:
Świadczenie usług publicznych w modelu in house - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/08/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych "HADLUX" Sp. z o.o
Krajowy numer identyfikacyjny: 8960007465
Adres pocztowy: Warszawska
Miejscowość: Sobótka
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-050
Państwo: Polska
Tel.:  +48 713162335
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 27 696 157.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 696 157.28 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368176-2021:TEXT:PL:HTML
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1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu na zasadach zawartych
w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności przez Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI Rozdział 2 ustawy – Środki ochrony prawnej.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. Koszty postępowania odwoławczego Strony ponoszą stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 
6 ustawy.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2021


