
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Nadbudowa i rozbudowa hali magazynowej na materiały sypkie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy

ul. Nowohuckiej 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350641392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowohucka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-580

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 64 62 202

1.5.8.) Numer faksu: +48 12 64 62 350

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wolnik@mpo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpo.krakow.pl/pl/main

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://mpo krakow.logintrade.net.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Nadbudowa i rozbudowa hali magazynowej na materiały sypkie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy
ul. Nowohuckiej 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e103fd7-2fde-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00276298/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-19 12:31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00234952/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ/TT/38/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2195420,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa i rozbudowa hali magazynowej na materiały sypkie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Techniczny - zał. nr 1 a) do SWZ,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 1 b) do SWZ,
- Przedmiar robót - zał. nr 1 c) do SWZ,
- opis przedmiotu zamówienia (informacje uzupełniające) - zał. nr 1 d) do SWZ.

2. Okres gwarancji:
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia:
- konstrukcja - min. 10 lat licząc od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru
końcowego,
- stolarka drzwiowa i gont - min. 5 lat licząc od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu
odbioru końcowego,
- pozostałe elementy wchodzące w zakres przedmiotu umowy – min. 36 miesięcy licząc od daty
podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego.

3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., 
ul. Nowohucka 1, 
31–580 Kraków.

4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
Zamawiający działając zgodnie z art. 95 ustawy Pzp żąda aby Wykonawca lub podwykonawca
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zatrudniał na podstawie stosunku pracy:
- osoby wyższego szczebla odpowiedzialne za organizację oraz nadzór nad robotami
budowlanymi;
- pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane.
Sposób kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem ww. osób
na podstawie stosunku pracy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte
w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych w związku z art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył 1 wykonawca tj. STABO s.c Stanisław Jonik,
Bartłomiej Jonik, Małgorzata Łącka, ul. Handlowców 2, 32-085 Modlniczka. Oferta ww.
wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie 
art. 226 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ww. ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
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Zamawiający działając zgodnie z art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) unieważnił przedmiotowe
postępowanie o udzielnie zamówienia, gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
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