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Informacja o udzieleniu zamówienia 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIEKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest najem 13 pojazdów, w tym co najmniej dwóch pojazdów 

przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej dwóch 

pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych  

i co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz najem 

pojemników na odpady wraz z ich magazynem, utrzymanie przedmiotu najmu w stanie zdatnym 

do użytku, wliczając w to bieżące naprawy, konserwacje i serwisowanie, przestawianie, wymianę, 

odbiór z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

1.167.285,94 zł netto 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.  

ul. Komunalna 4  

87-800 Włocławek 

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ 

RĘKI 

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2017, poz.1579 ze zm.), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej 

ręki, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zamówienie udzielane jest 

przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, innemu zamawiającemu, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym 

zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli 

spełnione są następujące warunki: a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienia, 

sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli 

sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegająca na dominującym wpływie na cele 

strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego 

zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba 

prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie, b) ponad 90% 

działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu 

przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę 

prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanym 

zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału 

prywatnego. Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jako zamawiając, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela zamówienia 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., jaki innemu zamawiającemu,                   

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Włocławskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego posiadająca status 

komunalnej osoby prawnej. Założycielami i wspólnikami tej spółki są: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku (dalej PGK „Saniko” Sp. z o.o.) 



posiadające 51% udziałów w kapitale zakładowym oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku posiadające 49% udziałów w kapitale zakładowym. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego 

(spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), posiadającą status komunalnej osoby prawnej, 

bowiem jej jedynym wspólnikiem jest Gmina Miasto Włocławek posiadająca 100% udziałów                      

w kapitale zakładowym. Oba podmioty pozostają w relacji zależności od tego samego 

zamawiającego, którym jest Gmina Miasto Włocławek, posiadająca nad każdym z nich pozycję 

dominującą. WPK Sp. z o.o. realizuje zadania zlecone przez Gminę Miasto Włocławek 

polegające na odbiorze odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 

Miasto Włocławek oraz realizuje usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na 

obszarze Gminy Miasto Włocławek. Mając na uwadze powyższe, z uwagi na spełnienie 

przesłanek wynikających z zapisów art. 67 ust. 1 pkt 13 lit. a) i c) możliwym jest udzielenie przez 

WPK Sp. z o.o. przedmiotowego zamówienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. 

VI. TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY 

od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 01 listopada 2019 r. 

VII. INFORMACJE O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU 

OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRM MOWA W ART. 66 UST. 2, 

USTAWY PZP, JEŻELI ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE ALBO 

INFORMACJĘ, ŻE TAKIE OGŁOSZENIE NIE ZOSTAŁO UMIESZCZONE LUB 

OPUBLIKOWANE 

Ogłoszenie o Zamówieniu, o którym mowa w art.66 ust. 2 ustawy PZP , nie zostało opublikowane. 

VIII. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU ZAMIESZCZENIA LUB OPUBLIKOWANIA 

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA , O KTÓRYM MOWA W ART.  95 UST. 1 i 2 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 04.01.2019 r. 

 

 

 PREZES ZARZĄDU 
 

Sylwia Wojciechowska 

 


