
Dz.U./S S96
18/05/2022
266471-2022-PL

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266471-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Krapkowice: Usługi związane z odpadami
2022/S 096-266471

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

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

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.271.1.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.2) Opis

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

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

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
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:
1) wyposażenie w/w nieruchomości w pojemniki i/lub worki na odpady komunalne oraz utrzymywanie ich w 
odpowiednim stanie technicznym;
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
położonych przy ul. Limanowskiego 61 oraz Piastowskiej 38C w Krapkowicach;
3) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12

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

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 117-307107

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: BZP.272.5.2021

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
31/05/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Naprzód Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6470509158
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 jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 4 986 423.56 PLN
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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:
13/05/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Krapkowice

VII.1.4) Opis zamówienia:
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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:
1) wyposażenie w/w nieruchomości w pojemniki i/lub worki na odpady komunalne oraz utrzymywanie ich w 
odpowiednim stanie technicznym;
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
położonych przy ul. Limanowskiego 61 oraz Piastowskiej 38C w Krapkowicach;
3) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 986 423.56 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Naprzód Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6470509158
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 32453630
Adres internetowy: www.naprzod.eu
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
1. Za zgodą Stron na podstawie § 26 ust. 2 umowy Nr BZP.272.5.2021 z dnia 31 maja 2021 roku na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 
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Krapkowice oraz art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) Z dniem 01 kwietnia 2022 roku w Załączniku Nr 1 do umowy w Tabeli 1 kolumna 5 „Wartość jednostkowa 
netto” otrzymuje nowe brzmienie:
dla zadania wskazanego w pozycji 1 – 678,40 zł, dla zadania wskazanego w pozycji 2 – 408,00 zł, dla zadania 
wskazanego w pozycji 3 – 408,00 zł, dla zadania wskazanego w pozycji 4 – 387,60 zł, dla zadania wskazanego 
w pozycji 5 – 470,80 zł, dla zadania wskazanego w pozycji 6 – 426,40 zł;
2) Z dniem 01 kwietnia 2022 roku w Załączniku Nr 1 do umowy w Tabeli 2 kolumna 5 „Wartość jednostkowa 
netto” otrzymuje nowe brzmienie:
dla zadania wskazanego w pozycji 5 –770,00 zł i dla zadania wskazanego w pozycji 6 – 3 542,00 zł, dla zadania 
wskazanego w pozycji 17 – 3 542,00 zł;
3) Z dniem 01 kwietnia 2022 roku w Załączniku Nr 1 do umowy w Tabeli 3 kolumna 5 „Wartość jednostkowa 
netto” otrzymuje nowe brzmienie:
dla zadania wskazanego w pozycji 1 – 3 542,00 zł.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty 
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego 
charakteru tych okoliczności:
Zjawisko zmieniających się warunków realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice, wywołane czynnikami zewnętrznymi 
tj. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, spowodowało konieczność zmiany wysokości jednostkowych stawek 
wynagrodzenia z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z tereny gminy Krapkowice 
ujętych w umowie nr BZP.272.5.2021 z dnia 31 maja 2021 r., o które wystąpił Wykonawca zadania, 
wskazując następujące okoliczności, mające wpływ na obszar działalności operacyjnej przedsiębiorstwa:1. 
80 procent wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej,2. około 40 procent wzrostu kosztów zakupu oleju 
napędowego,3. powyżej 5 procentu wystąpienia czynnika inflacyjnego w związku z destabilizacją ekonomiczną 
i geopolityczną.Pomimo zachowania należytej staranności Zamawiający nie był w stanie przewidzieć wybuchu 
konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz jego transgranicznych i gospodarczych skutków.

VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych 
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej 
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 4 986 423.56 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 4 986 423.56 PLN
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