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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408756-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Worki i torby
2022/S 143-408756

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

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:
Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z 
o.o. w Krakowie z podziałem na dwie części
Numer referencyjny: TZ/TT/4/2022

II.1.2) Główny kod CPV
18930000 Worki i torby

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

27/07/2022 S143
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:zp@mpo.krakow.pl
https://mpo.krakow.pl/pl/main


Dz.U./S S143
27/07/2022
408756-2022-PL

2 / 7

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą fabrycznie nowych worków foliowych z podziałem 
na 2 części:
Część 1 – obejmuje wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych:
a) do zbiórki odpadów zielonych w kolorze brązowym - przeźroczystym z nadrukiem jednostronnym potokowym 
w kolorze zielonym w ilości: - 2 000 000 szt.
b) do zbiórki odpadów zielonych w postaci porażonych roślin w kolorze brązowym - przeźroczystym z 
nadrukiem jednostronnym potokowym w kolorze czerwonym w ilości: - 100 000 szt.
Część 2 – obejmuje wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych:
a) do zbiórki odpadów komunalnych w kolorze czarnym (typ 1) w ilości - 1 000 000 szt.
b) do zbiórki odpadów komunalnych w kolorze czarnym (typ 2) w ilości - 1 000 000 szt.
c) przeźroczystych (transparentnych) - 500 000 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) dla części nr 1 - zał. nr 1a) do SWZ.
b) dla części nr 2 - zał. nr 1b) do SWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 253 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z 
o.o. w Krakowie z podziałem na dwie części
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18930000 Worki i torby

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
31 – 580 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
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1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą fabrycznie nowych worków foliowych z podziałem 
na 2 części:
Część 1 – obejmuje wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych:
a) do zbiórki odpadów zielonych w kolorze brązowym - przeźroczystym z nadrukiem jednostronnym potokowym 
w kolorze zielonym w ilości: - 2 000 000 szt.
b) do zbiórki odpadów zielonych w postaci porażonych roślin w kolorze brązowym - przeźroczystym z 
nadrukiem jednostronnym potokowym w kolorze czerwonym w ilości: - 100 000 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) dla części nr 1 - zał. nr 1a) do SWZ.
b) dla części nr 2 - zał. nr 1b) do SWZ.
2. Jednorazowa partia zamówionych worków foliowych nie przekroczy 200 000 szt. (dla części 1, części 2 
oddzielnie).
Zamawiający wymaga aby dostarczane worki były zgodnych z opisem zawartym w zał. nr 1a) do SWZ (dla 
części 1), zał. nr 1b) do SWZ (dla części 2).
3. Zamawiający złoży pierwsze zapotrzebowanie na worki stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia po 
wykorzystaniu posiadanych stanów magazynowych worków zgromadzonych na terenie bazy Spółki.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę jakiejkolwiek ilości worków bez 
złożenia pisemnego zapotrzebowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 projektu umowy stanowiącego zał. nr 2a lub 
2b do SWZ (odpowiednio dla części).
4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31 – 580 Kraków
5. Podział przedmiotu zamówienia na części:Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych (w zakresie 
części 1 lub części 2). Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż jedną część.
6. Kluczowe zadania:Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań. Przez kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie produkcję 
worków foliowych.

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. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 
r. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2a i 2b do SWZ 
(odpowiednio dla części)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z 
o.o. w Krakowie z podziałem na dwie części
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18930000 Worki i torby

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
31 – 580 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą fabrycznie nowych worków foliowych z podziałem 
na 2 części:
Część 2 – obejmuje wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych:
a) do zbiórki odpadów komunalnych w kolorze czarnym (typ 1) w ilości - 1 000 000 szt.
b) do zbiórki odpadów komunalnych w kolorze czarnym (typ 2) w ilości - 1 000 000 szt.
c) przeźroczystych (transparentnych) - 500 000 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) dla części nr 1 - zał. nr 1a) do SWZ.
b) dla części nr 2 - zał. nr 1b) do SWZ.
2. Jednorazowa partia zamówionych worków foliowych nie przekroczy 200 000 szt. (dla części 1, części 2 
oddzielnie).
Zamawiający wymaga aby dostarczane worki były zgodnych z opisem zawartym w zał. nr 1a) do SWZ (dla 
części 1), zał. nr 1b) do SWZ (dla części 2).
3. Zamawiający złoży pierwsze zapotrzebowanie na worki stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia po 
wykorzystaniu posiadanych stanów magazynowych worków zgromadzonych na terenie bazy Spółki.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę jakiejkolwiek ilości worków bez 
złożenia pisemnego zapotrzebowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 projektu umowy stanowiącego zał. nr 2a lub 
2b do SWZ (odpowiednio dla części).
4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31 – 580 Kraków
5. Podział przedmiotu zamówienia na części:Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych (w zakresie 
części 1 lub części 2). Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż jedną część.
6. Kluczowe zadania:Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań. Przez kluczowe zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający rozumie produkcję 
worków foliowych.

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. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 
r. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2a i 2b do SWZ 
(odpowiednio dla części)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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: 2022/S 095-261820

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:
Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z 
o.o. w Krakowie z podziałem na dwie części

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/06/2022

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: SIPEKO Group Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: Makowisko 162
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 113 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 092 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 092 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z 
o.o. w Krakowie z podziałem na dwie części

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/06/2022

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: ERG BIERUŃ Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Chemików 163
Miejscowość: Bieruń
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-150
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 140 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 860 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 860 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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: 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:
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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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2022
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