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Ogłoszenie nr 500007359-N-2017 z dnia 02-08-2017 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.: Zapewnienie usług personelu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
87052597300000, ul. ul. Grudziądzka 159, 87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo
Polska, tel. 056 6398119, 6398166, e-mail renata.markiewicz@mpo.torun.pl, faks 566 398 120.
Adres strony internetowej (url): http://www.mpo.torun.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zapewnienie usług personelu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/ZP-08/3/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez agencję pracy tymczasowej usługi polegającej
na pozyskaniu oraz skierowaniu w uzgodnieniu z Zamawiającym 10 (dziesięć) mężczyzn do
pracy na rzecz MPO Sp. z o.o. w Toruniu. Usługi będą świadczone na zasadach określonych w
ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2016,
poz. 360 ze zmianami)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
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II.5) Główny Kod CPV: 79610000-3
Dodatkowe kody CPV: 79623000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie
zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia
zamówienia (art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp). W postępowaniu prowadzonym uprzednio w
trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty. W wyniku następnego
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z
Wykonawcą Work Temps Elżbieta Baran, ul. Grażyny 15 lok. 201, 02-548 Warszawa, ale
Zamawiający od umowy odstąpił z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Analiza stanu
faktycznego, z którym mamy do czynienia wskazuje, że sytuację w której znalazł się
Zamawiający, należy uznać za spowodowaną wystąpieniem
wyjątkowych(ponadstandardowych) okoliczności, których nie dało się wcześniej
przewidzieć. Sam fakt przewidzenia w dokumentach kontraktowych możliwości odstąpienia
od umowy z dotychczasowym wykonawcą nie stanowi argumentu za brakiem spełnienia ww.
przesłanki. Wprowadzenie bowiem do kontraktu zapisów uprawniających Zamawiającego do
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oznacza nic innego jak podjęcie dostępnych
kroków prawnych mających na celu ochronę interesu publicznego na wypadek wystąpienia
niepożądanych skutków związanych z ewentualnym niedochowaniem terminu i innych
warunków umowy i stanowi dbałość o realizację zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych. Należy podkreślić, iż odstąpienie od umowy z Wykonawcą inwestycji nastąpiło
wyłącznie w związku z zaistnieniem sytuacji, która nie pozwalała na terminowe wykonanie
umowy. Tak znaczące (ponadstandardowe) opóźnienie i inne okoliczności na kontrakcie nie
było do przewidzenia przez Zamawiającego. Tak więc wprowadzona do umowy klauzula
umożliwiająca Zamawiającemu odstąpienie od umowy nie powinna być w tych
okolicznościach utożsamiana z przewidywalnością, o której mowa w art. 67 ust 1 pkt 3).
Dodatkowo, fakt, iż doświadczony wykonawca nie wywiązuje się z realizacji przedmiotu
umowy, podkreśla wyjątkowość zaistniałej sytuacji. Zaistniała sytuacja nie wynika z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, i jest wynikiem nienależytego wykonywania
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umowy, wadliwej organizacji prac oraz błędów w zarządzaniu kontraktem, co doprowadziło
do sytuacji w której mogłyby być naruszony interes publiczny. Na etapie zawierania umowy
brak było podstaw do twierdzenia że Wykonawca uchybi jej postanowieniom. Dopiero w
toku przedmiotu zamówienia powstały okoliczności, które po osiągnięciu pewnego rozmiaru
uprawniły Zamawiającego do wprowadzenia wykonawstwa zastępczego. Zamawiający
podejmował działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zaistniałej sytuacji,mobilizując
Wykonawcę do sprawnego i terminowego wykonywani obowiązków. Działanie takie było
oczywiste i zrozumiałe, gdyż odstąpienie od kontraktu musiało być poprzedzone próbą jej
realizacji w trybie planu naprawczego. Odstąpienie od kontraktu nastąpiło po stwierdzeniu,
na podstawie całokształtu zaistniałych okoliczności, dokumentacji i postępu wykonania
przedmiotu zamówienia, że nie jest już możliwe, aby Wykonawca w sposób realny podjął
działania, które pozwolą skutecznie zrealizować przedmiot zamówienia. Wprowadzenie przez
Zamawiającego wykonawstwa zastępczego było nieuchronnym i koniecznym następstwem
nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy. Tak więc sytuacja w której
doświadczony Wykonawca nie wywiązywał się z zawartej umowy nie jest sytuacją normalną,
lecz wyjątkową i nieprzewidywalną. Sytuacja, w której znalazł się Zamawiający nie
zaistniała de facto wskutek jego własnej decyzji, lecz wskutek nierzetelnej realizacji umowy i
była pochodną sytuacji za której powstanie odpowiada Wykonawca. Zagrożenie związane z
możliwością poniesienia strat finansowych, wynikające z nierealizowania przez Wykonawcę
zapisów kontraktu w zakresie zapewnienia usług personelu, w związku z odstąpieniem od
Kontraktu, stanowi przesłankę konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia.
Zaniechanie udzielenia zamówienia i jego wykonywania w trybie natychmiastowym
spowodowałoby narażenie przez Zamawiającego na kary finansowe w związku z
niewykonaniem kontraktów realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów. Z uwagi na okoliczności konieczności
natychmiastowego wykonania zamówienia nie istnieje możliwość udzielenia
przedmiotowego zamówienia w trybach podstawowych. Pomimo potencjalnej możliwości
uelastycznienia i przyspieszenia prowadzenia postępowania w innych niż wolna ręka trybach
należy mieć na uwadze konieczność zachowania podstawowych zasad zamówień
publicznych tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W takiej
sytuacji istnieje ryzyko iż pomimo wszczęcia postępowania w innym niż wolna ręka trybie,
Zamawiający dążąc do maksymalnego skrócenia czasu trwania procedury jednocześnie
realizował by postępowanie z pogwałceniem ww. zasad i praw wykonawców.
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