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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542197-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Prószków: Usługi wywozu odpadów
2018/S 237-542197

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

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

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
Prószków
46-060
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szylar
Tel.:  +48 774013727
E-mail: przetargi@proszkow.pl 
Faks:  +48 774013711
Kod NUTS: PL524
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
oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie”
Numer referencyjny: RG.271.12.2018.KRG

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków
oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie. Zakres zamówienia
obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Prószków w sposób zapewniających osiągnięcie odpowiednich poziomów
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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)
Wartość bez VAT: 1 081 522.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90511200
90512000
90533000
90513100
90511300

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków
oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie w tym:
1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków.
2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów worków/ kontenerów w zakresie świadczenia usług dodatkowych, o
których mowa art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1454, na podstawia Uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21.6.2016 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za
te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2016.1429),
3) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 13a,
4) Termin realizacji zadania od dnia 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi nie
później niż do dnia 31.1.2020 r.
Zakres zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Prószków w sposób zapewniających 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.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej



Dz.U./S S237
08/12/2018
542197-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex
ante - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji

3 / 5

08/12/2018 S237
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex
ante - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 5

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
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986; dalej 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, 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.
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 jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów
działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie akcie założycielskim spółki (Akt notarialny z dnia 23.11.2017 r.
Repertorium A nr 6548/2017), który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki,
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. Do zadań tych należą przede wszystkim:
a) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców;
b) opróżnianie i ustawianie koszy ulicznych na terenie Gminy;
c) zorganizowanie i prowadzenie Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów (szkło, papier, tworzywa, odpady
budowlane, odpady komunalne niebezpieczne);
d) oczyszczanie i utrzymanie letnich dróg gminnych;
e) utrzymanie zimowe ulic, chodników i placów;
f) likwidacja dzikich wysypisk odpadów stałych na terenie Gminy;
g) zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi gminne zasoby mieszkaniowe;
h) zarządzanie i administrowanie lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy;
i) transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski;
j) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
k) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
l) wykonawstwo robót, nadzorowanie robót, prowadzenie robót w formie inwestora zastępczego w zakresie
budowy budynków, dróg, chodników, mostów, instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji inżynierskich;
m) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
n) utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień;
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o) prowadzenie targowisk i hal targowych;
p) działalność związana z przestrzeganiem ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochroną
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.
Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 12) Pzp, na
podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego spółce, w której gmina posiada 100 %
udziałów w trybie wolnej ręki (zamówienie in-house).

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

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

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
07/12/2018

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP 9910515906
ul. Daszyńskiego 13a
Prószków
46-060
Polska
E-mail: sekretariat@gpw.pl 
Kod NUTS: PL52
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 081 522.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Data decyzji o udzieleniu zamówienia wskazana w pkt. V.2.1) jest datą wysłania zaproszenia

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:sekretariat@gpw.pl
mailto:odolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2018

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

