
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art.67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia  29 
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) 

1. nazwa i adres zamawiającego: 
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr’ ul. 
Bohaterów Wojska Polskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie. 
 

2. określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia: 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, położonych na terenie Gmin członkowskich Międzygminnego Związku 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr’.  
     

3. szacunkową wartość zamówienia: 
2 011 200,00 zł 
Dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych. 
 

4. nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: 
Międzygminny Transport Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bohaterów 
Wojska Polskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie. 
 

5. podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki: 
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) 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. 

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr’- jako 
podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% 
udziałów w spółce Międzygminny Transport Odpadów spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Jako jedyny wspólnik odgrywa 
decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki  (Akt notarialny z dnia 26.07.2017r. 
Repertorium A Numer 4785/2017) który: 

a) szczegółowo określa przedmiot działalności spółki (§ 2),   

b) zgodnie z aktem założycielskim do zadań Zgromadzenia Wspólników należy m.in. 
tworzenie i przeznaczenia funduszy spółki, zatwierdzanie kierunków rozwoju spółki 
i wieloletnich planów działalności gospodarczej, wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań 
i rozporządzanie prawem przez spółkę (§ 9 aktu założycielskiego), powoływanie 
i odwoływanie członków rady nadzorczej (§ 10 pkt 1) i inne. 



Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Międzygminny 
Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr’. W ramach aktu 
założycielskiego Spółka wykonuje zadania związku w oparciu o majątek należący pośrednio 
lub bezpośrednio do niej.  

Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 
pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie 
zamówienia publicznego z wolnej ręki własnej spółce. 

6. planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 
od 05.10.2017 do 31.12.2018r. 
 

7. informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia  
o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub 
opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub 
opublikowane: 
Informacja nie została zamieszczona ani opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ani przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. 
 
 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
Marek Babul 


