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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554397-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Krapkowice: Usługi związane z odpadami
2020/S 225-554397

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Krapkowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413099
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 17
Miejscowość: Krapkowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Zając
E-mail: b.zajac@krapkowice.pl 
Tel.:  +48 774466835
Faks:  +48 774466888
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.krapkowice.pl

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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
gminy Krapkowice
Numer referencyjny: BZP.271.13.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie gminy Krapkowice.
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
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położonych na terenie gminy Krapkowice, obejmującej miasto Krapkowice i 11 sołectw oraz ich transport i 
zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wyposażenie ww. nieruchomości w pojemniki i/lub worki na 
odpady komunalne oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym, zorganizowanie w pierwszym 
półroczu (na wiosnę) akcyjnej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, a także prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 438 809.97 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Krapkowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice.
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie gminy Krapkowice, obejmującej miasto Krapkowice i 11 sołectw oraz ich transport i 
zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wyposażenie ww. nieruchomości w pojemniki i/lub worki na 
odpady komunalne oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym, zorganizowanie w pierwszym 
półroczu (na wiosnę) akcyjnej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, a także prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
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• Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione 
zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

Wyjaśnienie:
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
Zamawiający i Wykonawca w dniu 1 marca 2019 r. zawarli umowę nr BZP.272.4.2019, której przedmiotem 
jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
gminy Krapkowice. Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego.
Okres realizacji umowy podstawowej: od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wartość zamówienia podstawowego: 5 682 935,00 PLN netto.
W ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 242-553053 Zamawiający przewidział możliwość udzielenia 
dotychczasowemu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
2. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego.
3. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia 
podstawowego.
Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności (...) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 
dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia 
została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości”.
Zamawiający działając zgodnie z wyżej powołanym przepisem ustawy, zamierza udzielić zamówienia 
podobnego polegającego na powtórzeniu podobnych usług, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego.

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

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

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13/11/2020

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: Naprzód Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Raciborska 144B
Miejscowość: Rydułtowy
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-280
Państwo: Polska
E-mail: naprzod@naprzod.eu 
Tel.:  +48 324577083
Faks:  +48 324573630
Adres internetowy: www.naprzod.eu
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 2 438 809.97 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 438 809.97 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-627
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2020
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