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RZP.271.08.2020                                                                                                 Łomianki 12.03.2020 r. 
  
  

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Art. 67 ust. 1 pkt. 12                            
powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Łomianki reprezentowana przez Burmistrza 
Łomianek Małgorzatę Żebrowską-Piotrak, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki  REGON: 
013271826,NIP: 118-17-68-394 e-mail: umig@lomianki.pl, telefon:  22/7686301, strona 
internetowa Zamawiającego: www.lomianki.pl, 

2.  Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji w postaci liści i trawy (odpady zielone z pielęgnacji parków i ogrodów)  
o kodzie 20 02 01 od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie 
gminy Łomianki tj.: 
1) odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji w postaci liści i trawy (odpady zielone z pielęgnacji  
parków i ogrodów) o kodzie 20 02 01 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki z terenu posesji,  

2) dostarczenie i rozdysponowanie mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki odpadów 
zielonych; 

3) transport odpadów komunalnych,  
4) zagospodarowanie odpadów zgodnie wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa. 

3. Wartość zamówienia: 1 843 128,00  zł brutto  
4. Nazwa i adres Wykonawcy z którym została zawarta umowa: Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki. 
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki 

Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Spełnione są łącznie następujące warunki: 

 zamówienie udzielane jest przez zamawiającego (Urząd Miejski  
w Łomiankach), o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, osobie prawnej - Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji  
w Łomiankach Sp. z o.o. (ZWiK); 

 kontrolę prawną nad ZWiK sprawuje Urząd Miejski w Łomiankach, 
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na 
dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące 
zarządzania sprawami ZWiK-u; 

 ponad 90% działalności ZWiK dotyczy wykonywania zadań powierzonych jemu 
przez Urząd Miejski w Łomiankach. Ze względu na dzień utworzenia ZWiK 
(12.05.2005 r) procent jego działalności (średni przychód za 3 ostatnie lata 
poprzedzające udzielenia zamówienia) został ustalony za pomocą wiarygodnych 
prognoz handlowych; 

 w ZWiK nie ma bezpośredniego kapitału prywatnego. 

6.  Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 04.03.2020 r. – 31.12.2020 r.  
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7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia,  
o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo 
informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane: Ogłoszenie  nie 
zostało opublikowane. 

8. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, którym mowa w art. 95 ust 1 i 2: Ogłoszenie opublikowano w dniu   
12.03.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 051-121527. 
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