24 stycznia 2019 r., Kraków

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 10 000 000 euro na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji
przetwarzania odpadów w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku,
nr sprawy: TZ/EG/22/2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, działając na podstawie art. 86 ust
5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż:
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:
• dla zadania nr 1: 14 449 551,59 zł (słownie: czternaście milionów czterysta czterdzieści
dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 59/100);
• dla zadania nr 2: 13 811 355,39 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset jedenaście
tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 39/100);
• dla zadania nr 3: 9 676 568,05 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt
sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 5/100);
• dla zadania nr 4: 13 288 290,99 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 99/100);
• dla zadania nr 5: 13 689 293,19 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 19/100);
tj. łącznie kwotę 64 915 059,21 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy
pięćdziesiąt dziewięć złotych 21/100).
Podane wartości stanowią kwoty brutto.
2. Jedyną ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożyło konsorcjum firm:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

A. SUEZ Małopolska
•
Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie (30-731)
przy ul. Kosiarzy 5A,
KRS: 0000111181
B. Małopolskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Odpadami Sp. z
o.o. z siedzibą w
Krakowie (30-307)
przy ul. Barskiej 12,
KRS: 0000442961

•

Zadanie nr 1:
15 190 308,00 zł
(słownie:
piętnaście
milionów
sto
dziewięćdziesiąt
tysięcy
trzysta
osiem
złotych
00/100)

Termin
Okres
wykonania
gwarancji
zamówienia

w
okresie
od
daty
podpisania
umowy,
jednak nie
wcześniej
niż
od
Zadanie nr 2:
1 kwietnia
13 888 281,60 zł
2019 roku,
(słownie:
trzynaście do
dnia
milionów
osiemset 31 marca
osiemdziesiąt
osiem 2020 roku
tysięcy
dwieście

Nie
dotyczy

Warunki
płatności

Zgodnie
z§8
załącznika
nr 5 do
SIWZ
(projekt
umowy)

C. REMONDIS
Kraków Sp. z o.o.
z siedzibą w
Krakowie (30-640)
przy ul. Półłanki 64,
KRS: 0000096153
D. FCC Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w
Zabrzu (41-800)
przy ul. Lecha 10,
KRS: 0000064596

osiemdziesiąt
złotych 60/100)

jeden

•

Zadanie nr 3:
13 975 070,40 zł
(słownie:
trzynaście
milionów
dziewięćset
siedemdziesiąt pięć tysięcy
siedemdziesiąt
złotych
40/100)

•

Zadanie nr 4:
16 870 896,00 zł
(słownie:
szesnaście
milionów
osiemset
siedemdziesiąt
tysięcy
osiemset dziewięćdziesiąt
sześć złotych 00/100)

•

Zadanie nr 5:
13 664 808,00 zł
(słownie:
trzynaście
milionów
sześćset
sześćdziesiąt
cztery
tysiące osiemset osiem
złotych 00/100)

