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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
Kraków
31-580
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
Tel.: +48 126462202
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Faks: +48 126462350
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.krakow.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony
Numer referencyjny: TZ/TT/24/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90610000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego oczyszczania Miasta Krakowa z
podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
• opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą podziału na rejony Zał. nr 1;
• wykaz przejść podziemnych Zał. nr 2;
• utrzymanie czystości estakady tramwajowej Lipska-Wielicka (warunki realizacji prac przez Wykonawcę) Zał. nr
3.
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na rejon 1, 2, 3 lub 4.
Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4. Każdy
Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 1 rejon.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 457 555.56 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000
90611000
90612000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego oczyszczania Miasta Krakowa z
podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
• opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą podziału na rejony Zał. nr 1;
• wykaz przejść podziemnych Zał. nr 2;
• utrzymanie czystości estakady tramwajowej Lipska-Wielicka (warunki realizacji prac przez Wykonawcę) Zał.
nr3.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na rejon 1, 2, 3 lub 4.
Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4. Każdy
Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 1 rejon.
4. rejon nr 1 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo wschodniej granicy miasta, wzdłuż
rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do ul. Nowohuckiej, ulicą Nowohucką i Powstańców Wielkopolskich do
ul.Wielickiej, wzdłuż ul. Wielickiej - wraz z pasem drogowym ul. Wielickiej, do południowych granic miasta. Pasy
drogowe ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich nie należą do rejonu

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
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1. Termin wykonania zamówienia: Od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018
r.do 31 grudnia 2018 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr
4do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000
90611000
90612000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego oczyszczania Miasta Krakowa z
podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
• opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą podziału na rejony Zał. nr 1;
• wykaz przejść podziemnych Zał. nr 2;
• utrzymanie czystości estakady tramwajowej Lipska-Wielicka (warunki realizacji prac przez Wykonawcę) Zał. nr
3.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na rejon 1, 2, 3 lub 4.
Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4. Każdy
Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 1 rejon.
4. rejon nr 2 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowej granicy miasta do ul.
Wielickiej,wzdłuż ul. Wielickiej do ul. Powstańców Śląskich, wzdłuż Powstańców Śląskich do ul. Kamieńskiego,
wzdłuż ul. Kamieńskiego (w części od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego) do Ronda Matecznego,
wzdłuż ul. Wadowickiej i Zakopiańskiej - wraz z pasem drogowym tych ulic, do granic miasta. Pasy drogowe
ulic Wielickiej, Powstańców Śląskich, część ul. Kamieńskiego od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego),
Ronda Matecznego i Powstańców Wielkopolskich nie należą do rejonu.

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
1. Termin wykonania zamówienia: Od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018
r.do 31 grudnia 2018 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ.
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2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000
90611000
90612000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego oczyszczania Miasta Krakowa z
podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
• opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą podziału na rejony Zał. nr 1;
• wykaz przejść podziemnych Zał. nr 2;
• utrzymanie czystości estakady tramwajowej Lipska-Wielicka (warunki realizacji prac przez Wykonawcę) Zał. nr
3.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na rejon 1, 2, 3 lub 4.
Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4. Każdy
Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 1 rejon.
4. rejon nr 3 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo zachodniej granicy miasta, wzdłuż
rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do Mostu Dębnickiego (bez mostu), wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda
Matecznego, wzdłuż ulicy Wadowickiej i Zakopiańskiej do południowej granicy miasta. Pasy drogowe ulic
Konopnickiej, Ronda Grunwaldzkiego, Ronda Matecznego, Wadowickiej i Zakopiańskiej nie należą do rejonu.

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
1. Termin wykonania zamówienia: Od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018
r.do 31 grudnia 2018 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 4
Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000
90611000
90612000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego oczyszczania Miasta Krakowa z
podziałem na 4 rejony.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
• opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą podziału na rejony Zał. nr 1;
• wykaz przejść podziemnych Zał. nr 2;
• utrzymanie czystości estakady tramwajowej Lipska-Wielicka (warunki realizacji prac przez Wykonawcę) Zał. nr
3.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na rejon 1, 2, 3 lub 4.
Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4. Każdy
Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 1 rejon.
4. rejon nr 4 – obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż północno zachodniej granicy miasta do al.
29-go Listopada, wzdłuż al. 29-go Listopada do ul. Opolskiej, wzdłuż ul. Opolskiej do ul. Prądnickiej, wzdłuż
ul. Prądnickiej, ul. Bratysławskiej, ul. Wybickiego, ul. Czyżewskiego, ul. Głowackiego, ul. Piastowskiej do ul.
Królowej Jadwigi wzdłuż ul. Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) do ul. Kościuszki, wzdłuż rzeki
Wisły obejmując jej lewy brzeg. Pasy drogowe ulic al. 29-go Listopada, Opolskiej, Prądnickiej, Bratysławskiej,
Wybickiego, Czyżewskiego, Głowackiego, Piastowskiej, Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) nie
należą do rejonu.

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
1. Termin wykonania zamówienia: Od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018
r.do 31 grudnia 2018 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 198-407480

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 1
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
FLORA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (lider)
ul. Siwka 40
Kraków
31-588
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
FLORA Grzegorz Kozioł Katarzyna Knapik S.C. (partner)
ul. Siwka 40
Kraków
31-588
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 915 092.59 PLN
Najtańsza oferta: 1 851 250.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 851 250.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 2
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wodna 4
Kraków
30-556
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 954 074.07 PLN
Najtańsza oferta: 1 910 740.74 PLN / Najdroższa oferta: 1 910 740.74 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3
Nazwa:
Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 3
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANDEX” Jan Nosalski
Bibice, ul. Zarzecze 11
Zielonki
32-087
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 868 611.11 PLN
Najtańsza oferta: 1 845 425.93 PLN / Najdroższa oferta: 1 845 425.93 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4
Nazwa:
Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony - rejon 4
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Projektowo - Usługowy „RADIX” Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 15
Kraków
31-574
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 859 814.81 PLN
Najtańsza oferta: 1 850 138.89 PLN / Najdroższa oferta: 1 850 138.89 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Termin wykonania zamówienia : od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w przypadku
udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita
wartość tego zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone
w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione
zostaną środki finansowe na ten cel.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
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5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2018

