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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80586-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2021/S 032-080586

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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

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

II.1.1) Nazwa:
Ręczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony – rejon 2
Numer referencyjny: TZ/TT/21/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

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 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic

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

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego oczyszczania miasta Krakowa z 
podziałem na 4 rejony – rejon 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
— opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą podziału na rejony zał. nr 1 do SIWZ,
— wykaz przejść podziemnych zał. nr 2 do SIWZ,
— utrzymanie czystości estakady tramwajowej Lipska–Wielicka (warunki realizacji prac przez Wykonawcę) zał. 
nr 3 do SIWZ.
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.
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.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 236-579662

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Ręczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony – rejon 2

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
25/11/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

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

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 850 046.30 PLN

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

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) 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
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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.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina miejska Kraków

VII.1.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego oczyszczania miasta Krakowa z 
podziałem na 4 rejony – rejon 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
— opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą podziału na rejony zał. nr 1 do SIWZ,
— wykaz przejść podziemnych zał. nr 2 do SIWZ,
— utrzymanie czystości estakady tramwajowej Lipska–Wielicka (warunki realizacji prac przez Wykonawcę) zał. 
nr 3 do SIWZ.
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.
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.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 850 046.30 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wodna 4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-556
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Zmienia się brzmienie § 2 umowy. Otrzymuje on nowe brzmienie:
(...) Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 
dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 8. (...)

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty 
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego 
charakteru tych okoliczności:
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w § 8 
ust. 3 lit. e umowy przewidział możliwość wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie terminu realizacji 
przedmiotowego zamówienia, tj. w przypadku gdy Wykonawca w okresie od daty podpisania umowy do 
31.12.2020 nie wykorzysta przewidywanej ilości środków finansowych (odpowiednio dla rejonu), wówczas 
termin realizacji ulegnie zmianie aż do wyczerpania ilości środków finansowych przewidzianych w umowie.

VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych 
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej 
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 850 046.30 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 850 046.30 PLN
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