
Urząd Gminy Lubin  - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin, tel.  (76) 84-03-129, tel. 84-03-157, fax (76) 84-03-140
OR.271.30.2018                                                                                                                       Lubin, dn. 16.07.2018 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot.  postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo
zamówień publicznych, pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUBIN.

Zamawiający, tj. Gmina Lubin zs przy ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin, na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy Prawo
zamówień publicznych, informuje o udzieleniu zamówienia w dniu 02.07.2018 r.

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z realizacją zadań własnych gminy Lubin. 
Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących zadań:

1.1. Zarządzanie zasobem nieruchomości Gminy Lubin.
1.2. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi Gminy Lubin.
1.3. Utrzymanie terenów parków zabytkowych w Gminie Lubin.
1.4. Odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach stanowiących

własność Gminy Lubin.

Zakres zamówienia:
Ad. 1.1. Zarządzanie zasobem nieruchomości Gminy Lubin.

Organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomości Gminy Lubin w odniesieniu do
następujących nieruchomości:
1) Nieruchomości stanowiące w całości własność Gminy Lubin, czyli budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i  użytkowymi

oraz budynki gospodarcze i garaże.
2) Lokale mieszkalne i użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze i garaże stanowiące własność Gminy Lubin w budynkach

wspólnot mieszkaniowych. 
Ad. 1.2. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi Gminy Lubin.

Podejmowanie  decyzji  i dokonywanie  wszelkich  czynności  mających  na  celu  bieżące  administrowanie  cmentarzami
komunalnymi  w  Siedlcach,  Zimnej  Wodzie  i  Kłopotowie  oraz  ich  utrzymanie  w  stanie  nie  pogorszonym  zgodnie
z przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ad. 1.3. Utrzymanie terenów parków zabytkowych w Gminie Lubin.
Kompleksowe utrzymanie terenu parków zabytkowych położonych w  Gorzelinie, (dz. o nr ewid. 40/19), Miłoradzicach (dz.
nr ewid. 451/1 i 451/2), Raszowej (dz. o nr ewid. 215), Siedlcach (dz. o nr ewid. 230/1 i 231/1), Księginicach (część działek
3/4  i  3/5  obręb  Księginice),  w tym:  prace  pielęgnacyjne  drzew  i krzewów,  wycinka  i  nasadzenia  drzew  i  krzewów,
wykaszanie roślinności, wywóz i przekazanie do zagospodarowania zebranych odpadów, utrzymanie ścieżek przyrodniczych
(parki w Gorzelinie, Miłoradzicach, Raszowej i Siedlcach), tj. m.in. usuwanie chwastów, kamieni, korzeni, opadłych konarów
lub gałęzi drzew itp. znajdujących się na trasie ścieżki  przyrodniczej wraz z wywozem (usuwanie chwastów chemiczne,
ręczne,  mechaniczne),  stabilizacja  lub  odtwarzanie  słupków  informacyjnych  znajdujących  się  na  trasie  ścieżek
przyrodniczych.

Ad.  1.4.  Odbiór  i  przekazanie  do  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  powstających  na
nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność  Gminy Lubin.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych z terenów niezamieszkałych stanowiących własność
Gminy Lubin, w  szczególności:

1) odbiór  i  przekazanie  do  zagospodarowania  odpadów  z  terenu   boiska  sportowego  w  Niemstowie,  (w tym
podstawienie pojemnika/pojemników),

2) odbiór i przekazanie zagospodarowania odpadów powstających podczas organizacji imprez okolicznościowych na
obiektach gminnych oraz innych miejsc, stanowiących własność Gminy Lubin, wg bieżących potrzeb (ok. 20 imprez
w trakcie trwania umowy).

2. Wspólny słownik zamówień CPV: 
Główny  :  
70330000-3 Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy,
Dodatkowe:

98371111-5 Usługi utrzymania cmentarzy,
77313000-7 Usługi utrzymania parków,
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne,
90512000-9 Usługi transportu odpadów.

3. Wartość zamówienia:  334 623,66 zł brutto.

4. Termin realizacji: od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.



5.  Zamawiający  udzielił  zamówienia  Przedsiębiorstwu  Gospodarki  Komunalnej  Gminy  Lubin  spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością, Księginice 14, 59-300 Księginice, utworzonemu na podstawie Uchwały  Nr XLII/267/2016 Rady Gminy
Lubin z dnia 29.11.2016 r. zmienionej Uchwałą NR XLV/289/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18.01.2017 r. oraz zmienionej
Uchwałą Nr LI/356/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 30 sierpnia 2017 r. Celem spółki, zgodnie z uchwałą, jest realizacja zadań
własnych gminy m.in. w zakresie:
1. 1) ... utrzymania czystości i porządku…,
2. 3) zieleni gminnej i zadrzewień,
3. 4) cmentarzy komunalnych,
4. 5) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Zamawiający udzielił zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający,  nad  Wykonawcą,  któremu  udzielił  zamówienia,  sprawuje  kontrolę  prawną,  odpowiadającą  kontroli
sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje
dotyczące  zarządzania  sprawami  tej  osoby prawnej;  ponad 90% działalności  Wykonawcy dotyczy  wykonywania  zadań
powierzonych  jej  przez  Zamawiającego;  w  podmiocie  będącym  Wykonawcą,  nie  ma  bezpośredniego  udziału  kapitału
prywatnego – Gmina Lubin posiada całość udziałów spółki. 
Przedmiot zamówienia należy do zadań własnych gminy, a w celu wykonania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki
organizacyjne, w tym własne spółki prawa handlowego. Udzielenie niniejszego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej
ręki,  nie  narusza  przepisów  o  ochronie  konkurencji.  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Gminy  Lubin  nie  jest
monopolistą ani  nie posiada pozycji  dominującej na terenie Gminy Lubin, na świadczenie usług będących przedmiotem
zamówienia.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp, zostało przekazane do
UPUE dnia 15.06.2018 r., opublikowane pod nr 2018/S 114-260069 dnia 16.06.2018 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zostało przekazane do UPUE dnia
16.07.2018 r.   

z up. WÓJTA
/-/ Mariola Gaj-Łopaczyńska

Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich

Otrzymują:
1. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
2. www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl,
3. a/a.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/

