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Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Brzeźnica - Urząd Gminy w Brzeźnicy
Adres pocztowy: 34-114 Brzeźnica
Miejscowość: Brzeźnica
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-114
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Całus
E-mail: inwestycje1@brzeznica.pl 
Tel.:  +48 338792029
Faks:  +48 338792092
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.brzeznica.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
zamieszkałychnieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźnica
Numer referencyjny: ZP.271.338.2019

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Brzeźnica

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania 
odpadówkomunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na 
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terenie gminyBrzeźnica, a także obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedmiot 
zamówieniaobejmuje w szczególności:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkująmieszkańcy;
2) odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki 
OdpadówKomunalnych;
3) obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
4) wyposażenie nieruchomości w worki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych;
5) transport i przekazanie do zagospodarowania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnychdo 
wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym instalacji tj. do instalacji posiadającej status instalacji 
komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawąo utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach i zapisami PGOWM lub do instalacji lub (i) urządzeń do przetwarzania odpadów 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 zpóźn. zm.);
6) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.
Prognoza ilości odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania w okresie obowiązywania zamówienia– 
2 100 Mg, Liczba nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne w ramach zamówienia: 3 365 
budynków.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/02/2020
Koniec: 31/01/2021

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: 2019/S 224-549878

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: ZP.272.37.2020

Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
zamieszkałychnieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźnica

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
27/01/2020

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549878-2019:TEXT:PL:HTML
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Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7352497196
Adres pocztowy: Tylmanowa
Miejscowość: Tylmanowa
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-451
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@pukempol.pl 
Tel.:  +48 182625095
Faks:  +48 182625353
Adres internetowy: https://enotices.ted.europa.eu
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 970 423.00 PLN

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, innym podmiotom, a także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych).

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: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2020

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

mailto:przetargi@pukempol.pl
https://enotices.ted.europa.eu
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VII.1.1) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Brzeźnica

VII.1.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy 
Brzeźnica, a także obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedmiot zamówienia 
obejmuje w szczególności:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy;
2) odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych;
3) obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
4) wyposażenie nieruchomości w worki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych;
5) transport i przekazanie do zagospodarowania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
do wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym instalacji tj. do instalacji posiadającej status 
instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zapisami PGOWM lub do instalacji lub (i) urządzeń do 
przetwarzania odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 z 
późn. zm.);
6) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.
Prognoza ilości odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania w okresie obowiązywania zamówienia– 
2 100 Mg, Liczba nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne w ramach zamówienia: 3 365 
budynków.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/02/2020
Koniec: 31/01/2021

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 525 978.72 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7352497196
Adres pocztowy: Tylmanowa
Miejscowość: Tylmanowa
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-451
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@pukempol.pl 
Tel.:  +48 182625095
Faks:  +48 182625353
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

mailto:przetargi@pukempol.pl
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VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Zaszła konieczność sporządzenia aneksu do Umowy dotycząca zwiększenia ilości odpadów do odebrania oraz 
zmiana maksymalnej wartości zamówienia.

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:
Z powodu wyczerpania limitu kwotowego świadczenia objętego Umową, z uwagi na wygaśnięcie przed 
upływem terminu, na którą ją zawarto. Na podstawie paragrafu 13 ust. 1 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt. 
3 ustawy – Pzp sporządzono aneks do umowy w którym została zmieniona szacowana ilość odpadów do 
odebrania oraz łączna maksymalna wartość zamówienia.

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: 1 970 423.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 2 525 978.72 PLN


