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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416123-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania
2020/S 172-416123

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.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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/8/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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 SIWZ.
Zamówienie składa się z 5 części, tj. dwóch obszarów i trzech rejonów utrzymaniowych.
Obszar na którym wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę (odpowiednio dla części) 
zawiera:
— dla części 1 (zad. 1) obejmującej I obszar utrzymaniowy – zał. nr 1a do SIWZ,
— dla części 2 (zad. 2) obejmującej II obszar utrzymaniowy – zał. nr b do SIWZ,
— dla części 3 (zad. 3) obejmującej 1 rejon utrzymaniowy – zał. nr 1c do SIWZ,
— dla części 4 (zad. 4) obejmującej 2 rejon utrzymaniowy – zał. nr 1d do SIWZ,
— dla części 5 (zad. 5) obejmującej 3 rejon utrzymaniowy – zał. nr 1e do SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 387 617.18 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”.
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.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na nie 
więcej niż jedno zadanie (część), nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8.8 a SIWZ.
3. Zamówienie składa się z 5 części, tj. dwóch obszarów utrzymaniowych i trzech rejonów utrzymaniowych.
4. Obszar, na którym wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę dla części 1 (zadanie 1) 
obejmującej I obszar utrzymaniowy zawiera zał. nr 1 a do SIWZ.
5. Zamawiający działając zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania 
przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia 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.

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 udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na 
zasadach określonych w pkt 5 SIWZ.
2. Termin wykonania zamówienia od dnia 15 października 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r. – z zastrzeżeniem 
zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

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

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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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”.
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.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na nie 
więcej niż jedno zadanie (część), nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8.8 a SIWZ.
3. Zamówienie składa się z 5 części, tj. dwóch obszarów utrzymaniowych i trzech rejonów utrzymaniowych.
4. Obszar, na którym wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę dla części 2 (zadanie 2) 
obejmującej II obszar utrzymaniowy zawiera zał. nr 1 b do SIWZ.
5. Zamawiający działając zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania 
przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia 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.

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 udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na 
zasadach określonych w pkt 5 SIWZ.
2. Termin wykonania zamówienia od dnia 15 października 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r. – z zastrzeżeniem 
zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

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
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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”.
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.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na nie 
więcej niż jedno zadanie (część), nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8.8 a SIWZ.
3. Zamówienie składa się z 5 części tj. dwóch obszarów utrzymaniowych i trzech rejonów utrzymaniowych.
4. Obszar, na którym wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę dla części 3 (zadanie 3) 
obejmującej 1 rejon utrzymaniowy zawiera zał. nr 1c do SIWZ
5. Zamawiający działając zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania 
przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia 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.

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 udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na 
zasadach określonych w pkt 5 SIWZ.
2. Termin wykonania zamówienia od dnia 15 października 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r. – z zastrzeżeniem 
zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

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
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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”.
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.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na nie 
więcej niż jedno zadanie (część), nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8.8a SIWZ.
3. Zamówienie składa się z 5 części, tj. dwóch obszarów utrzymaniowych i trzech rejonów utrzymaniowych.
4. Obszar, na którym wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę dla części 4 (zadanie 4) 
obejmującej 2 rejon utrzymaniowy zawiera zał. nr 1d do SIWZ
5. Zamawiający działając zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania 
przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia 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.

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 udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na 
zasadach określonych w pkt 5 SIWZ.
2. Termin wykonania zamówienia od dnia 15 października 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r. – z zastrzeżeniem 
zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

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 (...)
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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”.
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.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na nie 
więcej niż jedno zadanie (część), nie dotyczy podmiotów, o których mowa w pkt 8.8a SIWZ.
3. Zamówienie składa się z 5 części tj. dwóch obszarów utrzymaniowych i trzech rejonów utrzymaniowych.
4. Obszar, na którym wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotową usługę dla części 5 (zadanie 5) 
obejmującej 3 rejon utrzymaniowy zawiera zał. nr 1e do SIWZ
5. Zamawiający działając zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania 
przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia 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.

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 udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na 
zasadach określonych w pkt 5 SIWZ.
2. Termin wykonania zamówienia od dnia 15 października 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r. – z zastrzeżeniem 
zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 118-286836

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:
28/08/2020

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 konsorcjum)
Adres pocztowy: ul. Malejowska 90
Miejscowość: Jordanów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-240
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Firma Tawa-Trans Tadeusz Zębol (partner I)
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 II)
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: 2 056 759.19 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 026 655.56 PLN

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:
28/08/2020

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 Strugą 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)
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 955 573.38 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 955 500.93 PLN

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: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/08/2020

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: Flora sp. z o.o. sp. k.
Adres pocztowy: ul. Siwka 40
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-588
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 865 311.15 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 837 603.06 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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:
28/08/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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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 Usługowo-Handlowa „De Jo” Jerzy Drzyzgiewicz (lider konsorcjum)
Adres pocztowy: ul. Szczawnicka 17
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-698
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (partner konsorcjum)
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: 1 662 192.94 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 660 864.26 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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:
28/08/2020

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
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Oficjalna nazwa: Firma Handlowo Usługowa Wanta Piotr Zębol (lider konsorcjum)
Adres pocztowy: ul. Malejowska 90
Miejscowość: Jordanów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-240
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usługowy „Rom-Dróg” Andrzej Romaniak (partner konsorcjum)
Adres pocztowy: Tokarnia 428
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: 1 847 780.52 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 837 017.13 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

1. Termin wykonania zamówienia od dnia 15 października 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r. – z zastrzeżeniem 
zmian przewidzianych w zał. nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian do zawartej umowy w zakresie i na zasadach określonych w 
projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWIZ.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na 
zasadach określonych w pkt 5 SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy 
w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 
wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem 
oraz całkowita wartość tego zamówienia nie przekroczy 100 % wartości zamówienia podstawowego. Zostaną 
one udzielone w przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz 
zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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 prawny 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;
6) do spraw dotyczących wniesienia środków ochrony prawnej mają zastosowanie przepisy art. 180–198 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2020
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