
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Krapkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.4.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 774466835

1.4.8.) Numer faksu: 774466888

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.zajac@krapkowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krapkowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e28deb9-8d37-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00229919/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-06-29 12:05

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/S 031-077524

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
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Krapkowice

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

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.

3.9.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Naprzód Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6470509158

4.3.3.) Ulica: Raciborska 144B

4.3.4.) Miejscowość: Rydułtowy

4.3.5.) Kod pocztowy: 44-280

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 5385337,44 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/S 117-307107

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-05-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy
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5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zjawisko zmieniających się warunków realizacji umowy, 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.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

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.

5.4.6.) Wartość zmiany: 51036,39

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4528258,54 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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