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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Magdalena Michalska,
Magdalena Bednarek - Sicińska
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Faks:  +48 426384877
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
,,Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
znajdujących się na terenie Miasta Łodzi w sektorze Polesie w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2021r.
Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.30.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na odbieraniu odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdujących się na terenie miasta Łodzi w
sektorze Polesie, w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia do negocjacji oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5).

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://www.uml.lodz.pl/
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 30 473 961.80 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90514000
90510000
90533000
90513100
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na odbieraniu odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdujących się na terenie miasta Łodzi w
sektorze Polesie, w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia do negocjacji oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5).
1. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 01 lipca 2018r. do 30
czerwca 2021 r.
2. wartość szacunkowa zamówienia wynosi 30 473 961,80 zł

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na wykonanie usług określonych wzorem
umowy w wysokości do 50% wartości umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
usługi będą realizowane zgodnie z warunkami nin. umowy i rozliczane wg stawek wynikających z formularza
cenowego. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/
oświadczeniem.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie zostało opisane w pkt. VI.3) oraz VI.4.3):
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
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Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, który jest jednostką sektora finansów publicznych w
rozumieniu przepisów o finansach publicznych, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące
warunki:
1) 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,
2) 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 pkt 1,
3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Gmina, jako podmiot Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych. Wszystkie pozostałe wyżej
wymienione warunki spełnione zostały w stosunku do spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: MPO Łódź Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi.
Gmina - Zamawiający, posiada 100% udziałów w Spółce MPO Łódź Sp. z o.o. (nie ma w niej bezpośredniego
udziału kapitału prywatnego). Jako jedyny udziałowiec odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów
strategicznych oraz obszarów działalności, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim Spółki z dnia
17 czerwca 1993 r. Akt ten szczegółowo określa przedmiot działalności Spółki MPO Łódź Sp. z o.o. oraz
zadania i kompetencje jej organów. Zgodnie z nim do zadań Zgromadzenia Wspólników (którego funkcję na
podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej pełni Prezydent Miasta
Łodzi) należy m.in.:
• uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki MPO Łódź Sp. z o.o., tworzenie i
przeznaczenia funduszy Spółki,
• zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki MPO Łódź Sp. z o.o. i wieloletnich planów działalności gospodarczej,
• wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawem przez Spółkę MPO Łódź Sp. z o.o.,
• powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, która dokonuje wyboru członków zarządu Spółki MPO
Łódź Sp. z o.o.(...)

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13/04/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
Łódź,
91-842
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Polska
Kod NUTS: PL711
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 30 473 961.80 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, który jest jednostką sektora finansów publicznych w
rozumieniu przepisów o finansach publicznych, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące
warunki:
1) 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,
2) 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 pkt 1,
3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Gmina, jako podmiot Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych. Wszystkie pozostałe wyżej
wymienione warunki spełnione zostały w stosunku do spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: MPO Łódź Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi.
Gmina - Zamawiający, posiada 100% udziałów w Spółce MPO Łódź Sp. z o.o. (nie ma w niej bezpośredniego
udziału kapitału prywatnego). Jako jedyny udziałowiec odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów
strategicznych oraz obszarów działalności, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim Spółki z dnia
17 czerwca 1993 r. Akt ten szczegółowo określa przedmiot działalności Spółki MPO Łódź Sp. z o.o. oraz
zadania i kompetencje jej organów. Zgodnie z nim do zadań Zgromadzenia Wspólników (którego funkcję na
podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej pełni Prezydent Miasta
Łodzi) należy m.in.:
• uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki MPO Łódź Sp. z o.o., tworzenie i
przeznaczenia funduszy Spółki,
• zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki MPO Łódź Sp. z o.o. i wieloletnich planów działalności gospodarczej,
• wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawem przez Spółkę MPO Łódź Sp. z o.o.,
• powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, która dokonuje wyboru członków zarządu Spółki MPO
Łódź Sp. z o.o. (par. 10 pkt 9 i inne).
Ponad 90% działalności Spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę. Spółka MPO Łódź Sp. z o.o.
wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący bezpośrednio do niej lub dzierżawiony od Gminy.
Do zadań tych należą przede wszystkim:
• odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
• prowadzenie z upoważnienia Gminy Łódź inwestycji związanych
z unieszkodliwianiem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych,
tj. sortowni odpadów, stacji przeładunkowej odpadów, składowiska balastu oraz innych instalacji
specjalistycznych.
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W zamian za realizację zadań Spółka MPO Łódź Sp. z o.o. otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną, które
to przychody stanowią ponad 90% całkowitych jej przychodów. Potwierdzeniem spełnienia tego 90% progu jest
szczegółowe opracowanie zawierające analizę działalności Spółki i jej przychodów w zakresie wymaganym
przez art. 67 ust. 1 pkt 12 ppkt. 2) i art. 67 ust. 8 ustawy Pzp. Dalsza część uzasadnienia w pkt VI.4.3)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Przedmiotowe opracowanie wykonane zostało przez specjalistyczny podmiot zajmujący się sprawami
związanymi z ekonomicznymi aspektami prawa.
Przeprowadzona została w nim weryfikacja spełnienia przez Spółkę MPO Łódź
Sp. z o.o. kryteriów pozwalających na uznanie jej za podmiot wewnętrzny Miasta Łodzi, zgodnie z wymaganiami
określonymi w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Weryfikacja ta w oparciu o:
• analizę własnościową,
• dane i informacje o przychodach ze sprzedaży zawarte w wiarygodnej prognozie handlowej działalności,
• prognozę działalności Spółki MPO Łódź Sp. z o.o. na rok 2018, zawierającą również projekcję kosztów i
przychodów na lata kolejne,
wskazuje, że Spółka MPO Łódź Sp. z o.o. może zostać określona jako podmiot wewnętrzny Miasta i spełniać
będzie wszystkie kryteria tego podmiotu w całym okresie planowanego powierzenia jej odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z sektorów Polesie i Górna.
Dalsza część uzasadnienia z pkt. VI.3)
Powierzenie Spółce MPO Łódź Sp. z o.o. zamówienia z wolnej ręki na odbiór odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z sektorów Łódź - Górna oraz Łódź -
Polesie wynika z następujących powodów: Spółka MPO Łódź Sp. z o.o. od połowy 2013 r., czyli początku
funkcjonowania nowych zasad odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadziła samodzielnie
odbiór odpadów komunalnych z sektorów Górna i Polesie (poza początkowym okresem, w którym odbiór
realizowała w konsorcjum).

http://uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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Z tego powodu:
• dysponuje, po zrealizowaniu szeregu zaplanowanych działań inwestycyjnych, odpowiednim sprzętem
specjalistycznym, w postaci zasobu pojazdów, umożliwiającym odbiór wszystkich rodzajów wytwarzanych w
tych sektorach odpadów komunalnych, z wszystkich typów występujących zabudów
oraz z wszystkich trudno dostępnych miejsc, w których ustawiane są pojemniki na odpady - zwłaszcza
usytuowanych w parkingach podziemnych, czy miejsc o bardzo wąskich i trudnych drogach dojazdowych.
Liczba oraz stan techniczny tego sprzętu są dobrze dostosowane do zakresu realizowanych zadań. Spółka
MPO Łódź Sp. z o.o. posiada odpowiednią bazę logistyczną oraz właściwe wyposażenie techniczne,
• posiada kadrę pracowników znakomicie znających łódzkie uwarunkowania terenowe, potrafiących działać
podczas częstych problemów komunikacyjnych oraz rozwiązywać trudności z dostępem do poszczególnych
nieruchomości,
• wypracowała szereg pozytywnych relacji z właścicielami nieruchomości, na przykład dotyczących dostępu
do nieruchomości zamykanych (przejęcie pilotów i kluczy), czy świadczenia usługi dzierżawy oraz mycia i
napraw pojemników na odpady. Ponadto dobrze współpracuje z Gminą w realizacji działań proekologicznych,
a także sama je organizuje (odbiór choinek). Wysokość jednostkowej ceny brutto za odebranie dla sektorów
Górna i Polesie w wysokości 185,84 zł/Mg została wyliczona dla Spółki MPO Łódź Sp. z o.o. średnia z 5
najkorzystniejszych cen jednostkowych zgłoszonych w przetargu na „Odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Łodzi - Sektor Bałuty, Sektor Śródmieście, Sektor Widzew
oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta
Łodzi - Sektor Górna, Sektor Polesie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.”. Nr ref.: DOA-
ZP-VIII.271.271.84.2017. Jest ona niższa, niż zaproponowane ceny ofertowe Spółki MPO Łódź Sp. z o.o.,
zgłoszone przez nią w tym przetargu, wynoszące 226,80 zł 1 Mg odpadów komunalnych.
W związku z powyższym Zamawiający uważa, iż udzielenie Spółce MPO Łódź Sp. z o.o. zamówienia z
wolnej ręki zostanie dokonane w oparciu o realną wysokość ceny i, co bardzo ważne, umożliwi zachowanie
prawidłowego poziomu świadczonych usług. Jednocześnie Gmina oraz właściciele nieruchomości unikną wielu
problemów, które musiałyby wystąpić w związku z wejściem na tereny sektorów nowej firmy, nie posiadającej
takiego doświadczenia jak Spółka MPO Łódź Sp. z o.o.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2018

http://uzp.gov.pl

