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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165202-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kietrz: Usługi związane z odpadami
2020/S 069-165202

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 Kietrz
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 1
Miejscowość: Kietrz
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 48-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Wołoszyn, Ireneusz Kaczmar
E-mail: zam.publiczne@kietrz.pl 
Tel.:  +48 774854356
Faks:  +48 774854359
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.kietrz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Kietrz

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta i gminy Kietrz.

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

mailto:zam.publiczne@kietrz.pl
http://www.bip.kietrz.pl
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1. Szacowana ilość odpadów komunalnych zmieszanych wyniesie ok. 549,67 Mg; odpadów selektywnych
– tworzywa sztuczne, metale i materiały opakowaniowe wyniesie ok. 58,51 Mg; odpadów selektywnych –
papier i makulatura wyniesie ok. 10,18 Mg; odpadów selektywnych – szkło, wyniesie ok. 24,15 Mg, odpadów
selektywnych – popioły i żużle wyniesie ok. 309,80 Mg; odpadów biodegradowalnych wyniesie ok. 27,16 Mg.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/03/2020

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: 2020/S 009-017682

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: WOR 272.5.2010.2020

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Kietrz

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
03/01/2020

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: Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” Sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu
Adres pocztowy: ul. Traugutta 15
Miejscowość: Kietrz
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 48-130
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 452 272.60 PLN

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 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17682-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:uzp@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki
ochrony prawnej”, art. od 179 do 198.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/04/2020

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

VII.1.1) Główny kod CPV
90500000

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bez zmian, jak w umowie podstawowej, teren miasta i gminy Kietrz.

VII.1.4) Opis zamówienia:
1. Szacowana ilość (w okresie dodatkowego 1 miesiąca świadczenia usługi) odpadów komunalnych
zmieszanych, wyniesie ok. 183,22 Mg; odpadów selektywnych – tworzywa sztuczne, metale i materiały
opakowaniowe, wyniesie ok. 19,5 Mg, odpadów selektywnych – papier i makulatura; wyniesie ok. 3,39 Mg,
odpadów selektywnych – szkło, wyniesie ok. 8,05 Mg; odpadów selektywnych – popioły i żużle, wyniesie ok.
103,27 Mg, odpadów biodegradowalnych wyniesie ok. 9,05 Mg.
2. Ceny określone są jako jednostkowe za 1 Mg odpadów.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 1

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 603 030.13 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan”, Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Traugutta 15

http://www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Miejscowość: Kietrz
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 48-130
Państwo: Polska
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):
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Aneks dotyczy wydłużenia świadczenia usługi o 1 miesiąc.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego
wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/
UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub
powielania związanych z nią kosztów:
W celu zapewnienia konieczności ciągłości usługi, zamawiający wydłuża termin świadczenia usługi gdyż
trwa procedura na przedmiotową usługę w trybie przetargu nieograniczonego. Przewiduje się, ze w okresie
1 miesiąca możliwe będzie zawarcie umowy. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów
ekonomicznych oraz technicznych. Wykonawca świadczy usługę w wydłużonym terminie na podstawie cen z
umowy podstawowej (ceny jednostkowe pozostają bez zmian). Wykonawca posiada sprzęt do świadczenia
usługi oraz wyposażył nieruchomości w pojemniki do deponowania odpadów. Zmiana wykonawcy na krótki
okres mogłaby spowodować chaos w świadczeniu usługi, a szczególnie wymiana pojemników na tak krótki
okres, tj. 1 miesiąca. Ponadto zmiana wykonawcy nastąpiłaby w trakcie stanu epidemicznego, związanego z
zagrożeniem COVID-19. Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.

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: 452 272.60 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 603 030.13 PLN


