Międzyrzecz, 05.03.2019 r.
WRG.271.7.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
Działając na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje o udzieleniu
zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
2. Określenie przedmiotu i zakres zamówienia: Usługa obsadzenia i pielęgnacji roślin
jednorocznych w gruncie, donicach betonowych i granitowych, donicach wiszących, gazonach z
kostki granitowej, skrzynkach, konstrukcjach kwietnikowych na terenie Międzyrzecza i Kęszycy
Leśnej.
3. Wartość zamówienia: 263 057,76 zł brutto.
4. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz.
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia: art. 67 ust 1 pkt 12
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki,
jeżeli 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.
Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. spełnia łącznie następujące
warunki:
a) Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej
nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce
95,21 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz
istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele
Zamawiającego PGK Sp. z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego
sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 4,79 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR” Sp. z
o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB
„PUBR”).
b) Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą
zadania powierzone jej przez Gminę.
c) w kontrolowanej spółce PGK sp. z o. o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co
wykazano w pkt a.

6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 5 marca 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.
7. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa
w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało
opublikowane: Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych ani przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
8. 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
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2019 r. pod numerem
510041686-N-2019.

