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Katarzyna Buchowiecka 

ul. Bruzdowa 177C, 02-991 Warszawa 
Email: katarzyna.buchowiecka@gmail.com 

NIP: 1130653712 

Warszawa, dnia 29.01.2021 roku 
 
Zamawiający: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków 
reprezentowany przez pełnomocnika: 
CONSENSUS Katarzyna Buchowiecka 
ul. Bruzdowa 177C, 02-991 Warszawa 
e-mail: katarzyna.buchowiecka@gmail.com 

 
Wykonawca:  
Konsorcjum firm: 

    Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  
    Odpadami Sp. z o.o. 

      ul. Barska 12 , 30-307 Kraków (Lider ) 
 
      Adam Kalinowski Usługi Transportowe   

ul. Opatkowicka 13, 30-499 Kraków (Partner I) 
 
      Jerzy Klęk  
      Przesławice 14, 32-104 Koniusza (Partner II) 
 
      Marek Wójcik Usługi Transportowe  
      Karniów 68, 32-010 Kocmyrzów (Partner III) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 214  000 euro 
na „Najem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami 
samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części”  – 
nr sprawy TZ/EG/17/2020. 

 
ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj.  Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na „Najem samochodów ciężarowych wraz z 
kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z 
chwytakiem z podziałem na 4 części” – nr sprawy TZ/EG/17/2020. 
 
Zamawiający dokonał następujących czynności. 
 
1. Czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

1. W wyniku dokonania badania i oceny ofert w części 1-4 przedmiotu zamówienia  wybrana została 
oferta: 

 
Konsorcjum firm: 

• Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.- (Lider Konsorcjum ) 

ul. Barska 12 ,  30-307 Kraków  

• Adam Kalinowski Usługi Transportowe  - (Partner I), ul. Opatkowicka 13,  30-499 Kraków  

• Jerzy Klęk - (Partner II), Przesławice 14, 32-104 Koniusza  

• Marek Wójcik Usługi Transportowe - (Partner III), Karniów 68,  32-010 Kocmyrzów  
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W części 1 za cenę brutto: 1.422.627,84 zł  (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset 
dwadzieścia siedem zł  84/100)  
W części 2 za cenę brutto: 1.422.627,84 zł  (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset 
dwadzieścia siedem zł  84/100)  
W części 3 za cenę brutto: 1.066.970,88 zł.  (słownie: jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 

siedemdziesiąt zł.  88/100)  

W części 4 za cenę brutto: 1.066.970,88 zł.  (słownie: jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 

siedemdziesiąt zł.  88/100)  

 
Uzasadnienie wyboru: 

Oferta ww. Wykonawcy została oceniona najwyżej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

Streszczenie oceny  i porównania ofert dla części 1-4  

Nr oferty: Nazwa/firma, siedziba/adres 
wykonawcy: 

Punktacja przyznana 
ofercie w kryterium 

cena: 

Łączna punktacja: 

1.  Konsorcjum firm: 

Małopolskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 
ul. Barska 12  
30-307 Kraków (Lider ) 
Adam Kalinowski Usługi 
Transportowe   
ul. Opatkowicka 13,  
30-499 Kraków (Partner I) 
Jerzy Klęk  
Przesławice 14 
32-104 Koniusza (Partner II) 
Marek Wójcik Usługi Transportowe  
Karniów 68 
32-010 Kocmyrzów (Partner III) 
 

 
100 pkt 

 
100 pkt 

W związku z brzmieniem Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020; 2020 r. poz. 1086) Art. 91. 1. do umów w sprawie zamówienia publicznego 
oraz umów ramowych, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, zawartych po dniu 31 grudnia 2020 r., w 
następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. – stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 
Umowa zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym w art. 94 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.).  

Pouczenie 
Zgodnie z art. 513 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy przysługuje odwołanie na niezgodną z przepisami ustawy 
czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
terminie określonym w przepisach art. 515 ust. 1 pkt. 2)  ustawy pzp. Dokładane informacje na temat składania odwołań reguluje 
dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020; 2020 r. poz. 1086) 
 
Z poważaniem 
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