Warszawa, dnia 27 lutego 2020 roku
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Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
reprezentowany przez:
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CONSENSUS Katarzyna Buchowiecka
ul. Bruzdowa 177C, 02-991 Warszawa
Adwokat Kamila Podwapińska
PSK Podwapińska, Szczęsna – Krajewska
i Partnerzy Adwokaci spółka partnerska
ul. Nowogrodzka 51 (I piętro)
00 - 695 Warszawa
Wykonawcy, którzy złożyli
oferty w postępowaniu
o udzielnie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego powadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 221 000
euro na „Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o
charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4
zadania” – nr sprawy TZ/TT/34/2019.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1986) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na „Odbiór i transport odpadów
zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych
na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania” – nr sprawy TZ/TT/34/2019.
Dokonano następujących czynności:
1. Czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
W wyniku dokonania badania i oceny ofert
w zadaniu 1 wybrana została oferta Wykonawcy:
Konsorcjum firm:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wodna 4, 30-556 Kraków (Lider konsorcjum)
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Barska 12, 30-307 Kraków (Partner konsorcjum)
za cenę brutto:
967.680,00 zł
(słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100)

w zadaniu 2 wybrana została oferta Wykonawcy:
Zakład Projektowo Usługowy RADIX Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 15, 31-574 Kraków
za cenę brutto:
1.609.632,00 zł
(słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 00/100)
w zadaniu 3 wybrana została oferta Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANDEX” Jan Nosalski

Babice, ul. Zarzecze 11, 32-087 Zielonki
za cenę brutto:
1.415.880,00 zł
(słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100)
w zadaniu 4 wybrana została oferta Wykonawcy:
Konsorcjum firm:
FLORA Sp. z o. o. Sp. komandytowa
ul. Siwka 40,
31-588 Kraków (Lider konsorcjum)
FLORA Grzegorz Kozioł Katarzyna Knapik S.C.
ul. Siwka 40
31-588 Kraków (Partner konsorcjum
za cenę brutto:
1.365.984,00 zł
(słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100)
Uzasadnienie wyboru:
Oferty ww. Wykonawców zostały oceniona najwyżej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
SIWZ.
Streszczenie oceny i porównania ofert dla zadnia 1
Nr oferty:
Nazwa/firma, siedziba/adres
Punktacja przyznana
wykonawcy:
ofercie w kryterium
cena:
1.
Konsorcjum firm:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z
100 pkt
o.o.
ul. Wodna 4, 30-556 Kraków (Lider
konsorcjum)
Małopolskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Barska 12, 30-307 Kraków (Partner
konsorcjum)
Streszczenie oceny i porównania ofert dla zadania 2
Nr oferty:
Nazwa/firma, siedziba/adres
Punktacja przyznana
wykonawcy:
ofercie w kryterium
cena:
1.
Zakład Projektowo Usługowy RADIX
Sp. z o.o.
100 pkt.
ul. Ciepłownicza 15,
31-574 Kraków
Streszczenie oceny i porównania ofert dla zadania 3
Nr oferty:
Nazwa/firma, siedziba/adres
Punktacja przyznana
wykonawcy:
ofercie w kryterium
cena:
1.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ANDEX” Jan Nosalski
100 pkt.
Babice, ul. Zarzecze 11, 32-087 Zielonki

Łączna punktacja:

100 pkt

Łączna punktacja:

100 pkt

Łączna punktacja:

100 pkt.

Streszczenie oceny i porównania ofert dla zadania 4
Nr oferty:
1.

Nazwa/firma, siedziba/adres
wykonawcy:

Punktacja przyznana
ofercie w kryterium
cena:

Łączna punktacja:

100 pkt.

100 pkt.

Konsorcjum firm:
FLORA Sp. z o. o. Sp. komandytowa
ul. Siwka 40,
31-588 Kraków (Lider konsorcjum)
FLORA Grzegorz Kozioł Katarzyna
Knapik S.C.
ul. Siwka 40
31-588 Kraków (Partner konsorcjum

Umowa z każdym z wybranych wykonawców w poszczególnych zadaniach zostanie zawarta zgodnie z
terminem określonym w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2019, poz. 1843 ze zm).
2. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Pouczenie
Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, składane do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie określonym w przepisach art. 182 ust. 1 ustawy pzp. Dokładane
informacje na temat składania odwołań reguluje dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm. ).

Pełnomocnik:

