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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137708-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi transportu odpadów
2018/S 062-137708
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:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania
Numer referencyjny: TZ/TT/28/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90512000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości
o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania.
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 388 600.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości
o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania –
zadanie 1.
Zadanie nr 1 obejmuje obszar Dzielnic XV, XVI, XVII,
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) do SIWZ oraz „Harmonogram odbioru
odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na
terenie Gminy Miejskiej Kraków” (według stanu na dzień 2 listopad 2017 r.) stanowiący zał. nr 1 b) do SIWZ.
Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.
Uwaga. Każdy pojazd, którym Wykonawca będzie świadczył usługę musi być wyposażony w urządzenie
GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w
wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym
niż 2 tygodni od daty podpisania umowy do zainstalowania takiego urządzenia. Koszty funkcjonowania systemu
GPS pokrywa Wykonawca.

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. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWIZ
3. Termin wykonania zamówienia:Od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r. – z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w projekcie umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – zadanie 2
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości
o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania –
zadanie 2.
Zadanie nr 2 obejmuje obszar Dzielnic V, VI, VII.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) do SIWZ oraz „Harmonogram odbioru
odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na
terenie Gminy Miejskiej Kraków” (według stanu na dzień 2 listopad 2017 r.) stanowiący zał. nr 1 b) do SIWZ.
Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.
Uwaga !!! Każdy pojazd, którym Wykonawca będzie świadczył usługę musi być wyposażony w urządzenie
GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w
wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym
niż 2 tygodni od daty podpisania umowy do zainstalowania takiego urządzenia. Koszty funkcjonowania systemu
GPS pokrywa Wykonawca.

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. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWIZ
3. Termin wykonania zamówienia:Od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r. – z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w projekcie umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – zadanie 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości
o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania –
zadanie 3.
Zadanie nr 3 obejmuje obszar Dzielnic VIII, X.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) do SIWZ oraz „Harmonogram odbioru
odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na
terenie Gminy Miejskiej Kraków” (według stanu na dzień 2 listopad 2017 r.) stanowiący zał. nr 1 b) do SIWZ.
Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.
Uwaga !!! Każdy pojazd, którym Wykonawca będzie świadczył usługę musi być wyposażony w urządzenie
GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w
wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym
niż 2 tygodni od daty podpisania umowy do zainstalowania takiego urządzenia. Koszty funkcjonowania systemu
GPS pokrywa Wykonawca.

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. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWIZ
3. Termin wykonania zamówienia:Od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r. – z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w projekcie umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – zadanie 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości
o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania –
zadanie 4.
Zadanie nr 4 obejmuje obszar Dzielnic XI, XII.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 a) do SIWZ oraz „Harmonogram odbioru
odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na
terenie Gminy Miejskiej Kraków” (według stanu na dzień 2 listopad 2017 r.) stanowiący zał. nr 1 b) do SIWZ.
Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków.
Uwaga. Każdy pojazd, którym Wykonawca będzie świadczył usługę musi być wyposażony w urządzenie
GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w
wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym
niż 2 tygodni od daty podpisania umowy do zainstalowania takiego urządzenia. Koszty funkcjonowania systemu
GPS pokrywa Wykonawca.
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. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia,o którym mowa, w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWIZ
3. Termin wykonania zamówienia: Od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r. – z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w projekcie umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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 213-442691

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:
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Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – zadanie 1
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
01/02/2018

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
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (lider)
ul. Wodna 4
Kraków
30-556
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (partner)
ul. Barska 12
Kraków
30-307
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 490 740.74 PLN
Najtańsza oferta: 1 403 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 403 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – zadanie 2
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
01/02/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
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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: 2 398 148.15 PLN
Najtańsza oferta: 2 271 800.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 271 800.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3
Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – zadanie 3
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
01/02/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANDEX” Jan Nosalski
ul. Zarzecze 11, Bibice
Zielonki
32-087
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: 1 814 814.81 PLN
Najtańsza oferta: 1 657 600.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 724 800.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4
Nazwa:
Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – zadanie 4
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
26/03/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
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
FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. (lider)
ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie
Kobierzyce
55-040
Polska
Kod NUTS: PL514
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki” Mieczysław Jakubowski (partner)
ul. Nad Drwiną 33
Kraków
30-741
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: 2 236 111.11 PLN
Najtańsza oferta: 2 056 200.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 101 050.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Termin wykonania zamówienia: Od daty podpisania umowy do 31.12. 2018 r. – z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 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.
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.
3. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWIZ.
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.
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.
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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:
26/03/2018
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