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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59733-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi związane z odpadami
2023/S 021-059733

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: https://mpo.krakow.pl/pl/main

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

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sekt.I-V na terenie gm. miejskiej 
Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospod. wybranych odpadów
Numer referencyjny: TZ/EG/29/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sekt.I- V na terenie gm. miejskiej 
Kraków i ich transport do instalacji przetw. odpadów oraz zagospod. wybr. odpadów - Sektor I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Sektor I wyznaczony obszarem Dzielnic I, II, III, XIV

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Przedmiot Zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych w Sektorze I na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz
- transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- zagospodarowanie bioodpadów wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, 
przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, 
stołówkach itp. oraz bioodpadów wytwarzanych przez innych wytwórców, w tym w gospodarstwach domowych,
- zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,
a także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp (do 100 % wartości 
zamówienia podstawowego). Zakres usług oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone, zostały zawarte w 
SWZ.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 36

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: 2022/S 065-171580

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sekt.I- V na terenie gm. miejskiej 
Kraków i ich transport do instalacji przetw. odpadów oraz zagospod. wybr. odpadów - Sektor I

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
28/03/2022

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (Lider)
Adres pocztowy: ul. Barska 12
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-307
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: PreZero Małopolska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kosiarzy 5A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-731
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: REMONDIS Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Półłanki 64
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-640
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: FCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
Adres pocztowy: ul. Lecha 10
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 68 255 400.00 PLN

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

1. Uwaga!!! Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w 
dokumentacji zamówienia
2. Termin realizacji zamówienia: w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania umowy, jednak 
nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 roku i nie później niż do dnia 31 marca 2025 roku.

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
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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) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej, zaś wobec innych czynności niż określone w art. 515 ust. 1 i ust. 2 Pzp 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) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
7) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

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
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2023

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

VII.1.1) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor I wyznaczony obszarem Dzielnic I, II, III, XIV

VII.1.4) Opis zamówienia:
Przedmiot Zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych w Sektorze I na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz
- transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- zagospodarowanie bioodpadów wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, 
przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, 
stołówkach itp. oraz bioodpadów wytwarzanych przez innych wytwórców, w tym w gospodarstwach domowych,
- zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych odpadów komunalnych,
a także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp (do 100 % wartości 
zamówienia podstawowego). Zakres usług oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone, zostały zawarte w 
SWZ.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 36

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 68 255 400.00 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (Lider)
Adres pocztowy: ul. Barska 12
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-307
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: PreZero Małopolska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kosiarzy 5A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-731
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
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VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: REMONDIS Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Półłanki 64
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-640
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: FCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
Adres pocztowy: ul. Lecha 10
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 41-800
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):
Zmiana wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w okresie od 01.01.2023 r 
- 31.12.2023 r.

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:
Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” a także mającna względzie, iż:* nastąpiła 
nadzwyczajna zmiana okoliczności przekraczająca standardowe ryzyka związane z realizacją kontraktu, 
wynikające z przyczyn których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a 
w szczególności:- konfliktem zbrojnym w Ukrainie (...);- nadzwyczajnym wzrostem cen paliw płynnych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy;- ograniczeniem dostępności surowców i materiałów 
niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy(...)- nadzwyczajnym wzrostem cen energii elektrycznej (...)* 
zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy,* wzrost ceny nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 
UmowySzczegółowe informacje w dokumentach zamówienia.

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: 68 255 400.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 70 872 196.00 PLN
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