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Polska-Krapkowice: Usługi związane z odpadami 

2013/S 241-419330 

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, Osoba do kontaktów: Irena Wójcik, Krapkowice47-

303, POLSKA. Tel.: +48 774466862. Faks: +48 774466888. E-mail: 

i.wojcik@krapkowice.pl  

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.11.2013, 2013/S 218-379386)  

Przedmiot zamówienia: 

CPV:90500000, 90511000, 90512000, 90533000 

Usługi związane z odpadami 

Usługi wywozu odpadów 

Usługi transportu odpadów 

Usługi gospodarki odpadami 

Zamiast:   

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych 

niesegregowanych /zmieszanych/ i zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Krapkowice, obejmującej miasto 

Krapkowice i 11 sołectw oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji raz na pół roku akcyjnej zbiórki 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych, a także odbiór i zagospodarowanie 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych na skutek prac budowlanych, 

remontowych i rozbiórkowych, przeprowadzonych indywidulanie w gospodarstwach 

domowych z terenu Gminy Krapkowice. 

Zapotrzebowanie na pojemniki o różnej pojemności wynosi 10 420 szt. jednak nie więcej niż 

12 000 szt. 

Zapotrzebowanie na worki o pojemności 80 l i 120 l wynosi 30 000 szt. jednak nie więcej niż 

36 000 szt. 

Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379386-2013:TEXT:PL:HTML


1. Zmieszane odpady komunalne – 6 656,59 Mg 

2. Biodegradowalne odpady komunalne – 254,80 Mg 

3. Odpady surowcowe, tzw suche – 174,30 Mg 

4. Szkło opakowaniowe – 234,50 Mg 

5. Papier – 47,60 Mg 

6. Odpady niebezpieczne – 54,50 Mg 

7. Wielkogabarytowe odpady komunalne – 253,30 Mg 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych 

niesegregowanych /zmieszanych/ i zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Krapkowice, obejmującej miasto 

Krapkowice i 11 sołectw oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji raz na pół roku akcyjnej zbiórki 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych, a także odbiór i zagospodarowanie 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych na skutek prac budowlanych, 

remontowych i rozbiórkowych, przeprowadzonych indywidulanie w gospodarstwach 

domowych z terenu Gminy Krapkowice. 

Zapotrzebowanie na pojemniki o różnej pojemności wynosi 10 420 szt. jednak nie więcej niż 

12 000 szt. 

Zapotrzebowanie na worki o pojemności 80 l i 120 l wynosi 30 000 szt. jednak nie więcej niż 

36 000 szt. 

Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

1. Zmieszane odpady komunalne – 6 656,59 Mg 

2. Biodegradowalne odpady komunalne – 254,80 Mg 

3. Odpady surowcowe, tzw suche – 174,30 Mg 

4. Szkło opakowaniowe – 234,50 Mg 

5. Papier – 47,60 Mg 

6. Odpady niebezpieczne – 54,50 Mg 



7. Wielkogabarytowe odpady komunalne – 253,30 Mg 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

17.12.2013 (10:00) 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:  

17.12.2013 (10:15) 

Powinno być:   

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  

Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych 

niesegregowanych /zmieszanych/ i zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Krapkowice, obejmującej miasto 

Krapkowice i 11 sołectw oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji raz na pół roku akcyjnej zbiórki 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych, a także odbiór i zagospodarowanie 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych na skutek prac budowlanych, 

remontowych i rozbiórkowych, przeprowadzonych indywidulanie w gospodarstwach 

domowych z terenu Gminy Krapkowice. 

Zapotrzebowanie na pojemniki o różnej pojemności wynosi 10 420 szt. jednak nie więcej niż 

12 000 szt. w tym Zamawiający przewiduje następujące ilości pojemników o określonej 

pojemności: 

1. pojemnik 120 l – 8 200 szt. 

2. pojemnik 240 l – 1 300 szt. 

3. pojemnik 660 l – 1 100 szt. 

4. pojemnik 1100 l – 1 400 szt. 

Zamawiający zastrzega sobie, że powyższe dane są danymi szacunkowymi i ilości 

pojemników o określonych pojemnościach mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i 

zwiększeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb. 

Zapotrzebowanie na worki o pojemności 80 l i 120 l w okresie jednego kwartału wynosi 30 

000 szt. jednak nie więcej niż 36 000 szt. Zamawiający zastrzega, że podane dane są danymi 

szacunkowymi i mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu. 



Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

1. Zmieszane odpady komunalne – 6 656,59 Mg 

2. Biodegradowalne odpady komunalne – 254,80 Mg 

3. Odpady surowcowe, tzw suche – 174,30 Mg 

4. Szkło opakowaniowe – 234,50 Mg 

5. Papier – 47,60 Mg 

6. Odpady niebezpieczne – 54,50 Mg 

7. Wielkogabarytowe odpady komunalne – 253,30 Mg. 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:  

Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych 

niesegregowanych /zmieszanych/ i zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Krapkowice, obejmującej miasto 

Krapkowice i 11 sołectw oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji raz na pół roku akcyjnej zbiórki 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych, a także odbiór i zagospodarowanie 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych na skutek prac budowlanych, 

remontowych i rozbiórkowych, przeprowadzonych indywidulanie w gospodarstwach 

domowych z terenu Gminy Krapkowice. 

Zapotrzebowanie na pojemniki o różnej pojemności wynosi 10 420 szt. jednak nie więcej niż 

12 000 szt. w tym Zamawiający przewiduje następujące ilości pojemników o określonej 

pojemności: 

1. pojemnik 120 l – 8200 szt. 

2. pojemnik 240 l – 1 300 szt. 

3. pojemnik 660 l – 1 100 szt. 

4. pojemnik 1100 l – 1 400 szt. 

Zamawiający zastrzega sobie, że powyższe dane są danymi szacunkowymi i ilości 

pojemników o określonych pojemnościach mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i 

zwiększeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb. 



Zapotrzebowanie na worki o pojemności 80 l i 120 l w okresie jednego kwartału wynosi 30 

000 szt. jednak nie więcej niż 36 000 szt. Zamawiający zastrzega, że podane dane są danymi 

szacunkowymi i mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu. 

Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

1. Zmieszane odpady komunalne – 6 656,59 Mg 

2. Biodegradowalne odpady komunalne – 254,80 Mg 

3. Odpady surowcowe, tzw suche – 174,30 Mg 

4. Szkło opakowaniowe – 234,50 Mg 

5. Papier – 47,60 Mg 

6. Odpady niebezpieczne – 54,50 Mg 

7. Wielkogabarytowe odpady komunalne – 253,30 Mg. 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

20.12.2013 (10:00) 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:  

20.12.2013 (10:15) 

 


