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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:510581-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania
2021/S 196-510581

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowohucka 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
E-mail: zp@mpo.krakow.pl 
Tel.:  +48 126462202
Faks:  +48 126462350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.krakow.pl

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:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków 
autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)
Numer referencyjny: TZ/TT/21/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg 
rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych, obiektów 
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inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa, które zostało podzielone na dwa 
obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
2. Miejscem świadczenia usługi: Obszar, na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową 
usługę (odpowiednio dla części) zawiera:
Dla części 1 (zadanie 1) obejmującej I obszar utrzymaniowy - zał. nr 1 a) do SWZ
Dla części 2 (zadanie 2) obejmującej II obszar utrzymaniowy - zał. nr 1 b) do SWZ
Dla części 3 (zadanie 3) obejmującej 1 rejon utrzymaniowy - zał. nr 1 c) do SWZ
Dla części 4 (zadanie 4) obejmującej 2 rejon utrzymaniowy - zał. nr 1 d) do SWZ
Dla części 5 (zadanie 5) obejmującej 3 rejon utrzymaniowy - zał. nr 1 e) do SWZ

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 791 581.50 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków 
autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Pełna nazwa postępowania "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg 
rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów 
inżynierskich oraz terenów wewnątrz - osiedlowych na terenie miasta Krakowa"
1. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego 
utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, 
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placów, pętli autobusowych, obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta 
Krakowa, które zostało podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
2. Miejscem świadczenia usługi:
Obszar, na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części) 
zawiera dla części 1 (zadanie 1) obejmującej I obszar utrzymaniowy - zał. nr 1 a) do SWZ
3. Kluczowe zadania:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez 
kluczowe zadani, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie realizację zakresu usług przy 
użyciu:
−solarek,
−jednostki do utrzymania chodników,
−zespołów do utrzymania obiektów inżynierskich,
−jednostek do utrzymania ulic,
−jednostek do utrzymania chodników,
−zespołów do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych,
−zespołów do utrzymania chodników w strefie płatnego parkowania.
4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
Zamawiający żąda aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 
wykonujące poniższe czynności:
— kierowanie pojazdami.
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie weryfikował zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ.
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy 
stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

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 możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp;
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. – z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków 
autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Pełna nazwa postępowania "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg 
rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów 
inżynierskich oraz terenów wewnątrz - osiedlowych na terenie miasta Krakowa"
1. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego 
utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, 
placów, pętli autobusowych, obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta 
Krakowa, które zostało podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
2. Miejscem świadczenia usługi:
Obszar, na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części) 
zawiera dla części 2 (zadanie 2) obejmującej II obszar utrzymaniowy - zał. nr 1 b) do SWZ
3. Kluczowe zadania:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez 
kluczowe zadani, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie realizację zakresu usług przy 
użyciu:
−solarek,
−jednostki do utrzymania chodników,
−zespołów do utrzymania obiektów inżynierskich,
−jednostek do utrzymania ulic,
−jednostek do utrzymania chodników,
−zespołów do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych,
−zespołów do utrzymania chodników w strefie płatnego parkowania.
4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
Zamawiający żąda aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 
wykonujące poniższe czynności:
— kierowanie pojazdami.
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie weryfikował zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ.
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy 
stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

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. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp;
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. – z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków 
autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Pełna nazwa postępowania "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg 
rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów 
inżynierskich oraz terenów wewnątrz - osiedlowych na terenie miasta Krakowa"
1. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego 
utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, 
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placów, pętli autobusowych, obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta 
Krakowa, które zostało podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
2. Miejscem świadczenia usługi:
Obszar, na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części) 
zawiera dla części 3 (zadanie 3) obejmującej 1 rejon utrzymaniowy - zał. nr 1 c) do SWZ
3. Kluczowe zadania:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez 
kluczowe zadani, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie realizację zakresu usług przy 
użyciu:
−solarek,
−jednostki do utrzymania chodników,
−zespołów do utrzymania obiektów inżynierskich,
−jednostek do utrzymania ulic,
−jednostek do utrzymania chodników,
−zespołów do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych,
−zespołów do utrzymania chodników w strefie płatnego parkowania.
4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
Zamawiający żąda aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 
wykonujące poniższe czynności:
— kierowanie pojazdami.
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie weryfikował zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ.
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy 
stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

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 możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp;
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. – z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków 
autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Pełna nazwa postępowania "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg 
rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów 
inżynierskich oraz terenów wewnątrz - osiedlowych na terenie miasta Krakowa"
1. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego 
utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, 
placów, pętli autobusowych, obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta 
Krakowa, które zostało podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
2. Miejscem świadczenia usługi:
Obszar, na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części) 
zawiera dla części 4 (zadanie 4) obejmującej 2 rejon utrzymaniowy - zał. nr 1 d) do SWZ
3. Kluczowe zadania:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez 
kluczowe zadani, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie realizację zakresu usług przy 
użyciu:
−solarek,
−jednostki do utrzymania chodników,
−zespołów do utrzymania obiektów inżynierskich,
−jednostek do utrzymania ulic,
−jednostek do utrzymania chodników,
−zespołów do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych,
−zespołów do utrzymania chodników w strefie płatnego parkowania.
4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
Zamawiający żąda aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 
wykonujące poniższe czynności:
— kierowanie pojazdami.
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie weryfikował zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ.
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy 
stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

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. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp;
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. – z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków 
autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Pełna nazwa postępowania "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg 
rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów 
inżynierskich oraz terenów wewnątrz - osiedlowych na terenie miasta Krakowa"
1. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego 
utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, 
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placów, pętli autobusowych, obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta 
Krakowa, które zostało podzielone na dwa obszary utrzymaniowe i trzy rejony utrzymaniowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
2. Miejscem świadczenia usługi:
Obszar, na którym Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części) 
zawiera dla części 5 (zadanie 5) obejmującej 3 rejon utrzymaniowy - zał. nr 1 e) do SWZ
3. Kluczowe zadania:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Przez 
kluczowe zadani, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie realizację zakresu usług przy 
użyciu:
−solarek,
−jednostki do utrzymania chodników,
−zespołów do utrzymania obiektów inżynierskich,
−jednostek do utrzymania ulic,
−jednostek do utrzymania chodników,
−zespołów do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych,
−zespołów do utrzymania chodników w strefie płatnego parkowania.
4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
Zamawiający żąda aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 
wykonujące poniższe czynności:
— kierowanie pojazdami.
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie weryfikował zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ.
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy 
stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

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 możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp;
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. – z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 139-370116

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:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków 
autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/09/2021

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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Handlowo Usługowa WANTA Piotr Zębol (lider)
Adres pocztowy: ul. Malejowska 90
Miejscowość: Jordanów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 24-240
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma TAWA- TRANS Tadeusz Zębol (partner 1)
Adres pocztowy: Tokarnia 35
Miejscowość: Tokarnia
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-436
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (partner 2)
Adres pocztowy: ul. Wodna 4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-556
Państwo: Polska
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Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 768 929.35 PLN
Najtańsza oferta: 2 685 138.89 PLN / Najdroższa oferta: 2 685 138.89 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków 
autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/09/2021

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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: R.D.M. Śródmieście Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nad Struga 7a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-411
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 074 142.22 PLN
Najtańsza oferta: 6 955 481.48 PLN / Najdroższa oferta: 6 955 481.48 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków 
autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

08/10/2021 S196
https://ted.europa.eu/TED

11 / 14



Dz.U./S S196
08/10/2021
510581-2021-PL

12 / 14

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków 
autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/09/2021

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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DEJO Drzyzgiewicz Spółka Jawna (lider)
Adres pocztowy: ul. Szczawnicka 17
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-699
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Usługowo-Handlowa „De-Jo” Jerzy Drzyzgiewicz w spadku (Partner 1)
Adres pocztowy: ul. Szczawnicka 17
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-699
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (Partner 2)
Adres pocztowy: ul. Wodna 4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-556
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 539 605.64 PLN
Najtańsza oferta: 2 499 975.93 PLN / Najdroższa oferta: 2 499 975.93 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków 
autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/09/2021

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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Handlowo Usługowa WANTA Piotr Zębol (lider)
Adres pocztowy: ul. Malejowska 90
Miejscowość: Jordanów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 24-240
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma TAWA- TRANS Tadeusz Zębol (partner 1)
Adres pocztowy: Tokarnia 35
Miejscowość: Tokarnia
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-436
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 211 458.55 PLN
Najtańsza oferta: 2 129 425.93 PLN / Najdroższa oferta: 2 129 425.93 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp;
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. – z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

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 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2021
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