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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 Prószków
Krajowy numer identyfikacyjny: 9910284648
Adres pocztowy: ul. Opolska 17
Miejscowość: Prószków
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Klimczak
E-mail: gospodarka@proszkow.pl 
Tel.:  +48 774013729
Faks:  +48 774013711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.proszkow.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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prószków
Numer referencyjny: RO.271.9.2020.ORM

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
z terenu gminy Prószków. Zakres zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Prószków w sposób 
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

mailto:gospodarka@proszkow.pl
http://www.bip.proszkow.pl
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Wartość bez VAT: 2 336 299.79 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90511300 Usługi zbierania śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, woj. opolskie, teren Miasta i Gminy Prószków

II.2.4) Opis zamówienia:
) Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prószków.
2) W zakresie świadczenia usług dodatkowych, o których mowa w art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439), na podstawie Uchwały Nr 
XVII/107/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za 
te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2019.3913):
• Udostępnienie i dostarczenie worka big-bag (pojemność 1 m3) przeznaczonego do zbierania odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz ich transport i zagospodarowanie;
• Udostępnienie i dostarczenie kontenera (pojemność 1 m3) przeznaczonego do zbierania odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz ich transport i zagospodarowanie.
Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
z terenu gminy Prószków. Zakres zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Prószków w sposób 
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 05.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 r.

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
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
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• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie 
udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Pzp, osobie prawnej, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi 
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące 
zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna 
osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez 
zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje 
kontrolę, o której mowa w lit. a powyżej,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W postępowaniu będącym przedmiotem niniejszej informacji zaistniały wszystkie przesłanki do udzielenia 
zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12) Pzp wskazanego powyżej.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Gmina Prószków jest jednostką sektora finansów publicznych w 
rozumieniu przepisów o finansach publicznych- zatem jest zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1) 
Pzp.
W drugiej kolejności należy zauważyć, iż spełnione zostały wszystkie pozostałe przesłanki wskazane w art. 67 
ust. 1 pkt 12) Pzp, tj.:
Ad. a) Gmina Prószków - jako Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, posiadającą 100% 
udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Prószkowie. Jako założyciel i jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów 
strategicznych, obszarów działalności i istotnych decyzji dotyczących zarządzania sprawami tej osoby prawnej, 
co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Akt 
notarialny z dnia 23.11.2017 r. Repertorium A nr 6548/2017).
Ad. b) Ponad 90% działalności Spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę Prószków w ramach aktu 
założycielskiego. Spółka wykonuje zadania Gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do 
niej. Wsparcie powyższego stanowi § 9 ust. 1 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
zgodnie z którym Wspólnik oświadcza, że celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej realizującej 
swym zakresem zadania własne Gminy, w tym z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 
wodnej.
Ad. c) Mając na uwadze informacje wskazane powyżej w Ad. a), tj. fakt, że Gmina Prószków jest jedynym 
wspólnikiem, mającym 100% udziałów w kapitale zakładowym kontrolowanej Spółki, w Spółce nie ma 
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje wszystkie przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 12) 
Pzp, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki 
(zamówienie in-house) spółce, w której gmina posiada 100% udziałów.

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:
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21/12/2020

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 13a
Miejscowość: Prószków
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 46-060
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@gpw.pl 
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 336 299.79 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: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2020
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