
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie stacji tankowania gazu LNG/CNG na terenie bazy MPO w Krakowie
przy ulicy 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: 12 64 62 202

1.5.8.) Numer faksu: 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:
Zaprojektowanie i wykonanie stacji tankowania gazu LNG/CNG na terenie bazy MPO w
Krakowie przy ulicy Nowohuckiej 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19014e54-825c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045217/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04 07:53

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 00016378/03

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/8/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 4460000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie stacji tankowania gazu LNG/CNG na
terenie bazy MPO w Krakowie przy ulicy Nowohuckiej 1 i w szczególności obejmuje:-
sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowlanym i
technologicznym, technologicznej instalacji stacji tankowania gazu LNG/CNG w Krakowie przy
ulicy Nowohuckiej 1,- uzyskanie wszelkich prawem wymaganych opinii, uzgodnień, ekspertyz
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
pozwolenia na budowę stacji tankowania paliw LNG/LCNG,- wykonanie niezbędnych robót
budowlanych związanych z realizacją stacji tankowania LNG/LCNG, w trzech etapach, z czego
wyłącznie etap I wchodzi w skład zamówienia publicznego, dla którego opracowany został
Program Funkcjonalno-Użytkowy: a) Etap I – stacja z 4 stanowiskami tankowania gazu
sprężonego LCNG oraz wiatami/zadaszeniami dla całej docelowej stacji,b) Etap II – rozbudowa
o 2 kolejne stanowiska tankowania LCNG,c) Etap III – rozbudowa o 2 stanowiska tankowania
gazu LNG,- zamówienie, dostawę i montaż nowych urządzeń, instalacji i wyposażenia
niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania inwestycji, w ramach niniejszego zamówienia
publicznego – dla I etapu inwestycji,- wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na
terenie Inwestycji, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,- przeprowadzenie wymaganych prób i
testów odbiorowych (eksploatacyjnych) Inwestycji,- realizację wymaganych czynności
związanych z uzyskaniem niezbędnej certyfikacji, legalizacji urządzeń pomiarowych, ocen
zgodności oraz wydania opinii i potrzebnych decyzji – w tym prawomocnego pozwolenia na
użytkowanie Inwestycji,- uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, pozwolenia na użytkowanie stacji tankowania LNG i LCNG, w zakresie etapu I-
przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego,- przeglądy i usługi serwisowe w okresie
gwarancji,- zapewnienie nadzoru autorskiego nad projektem w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia,- dostawę części zamiennych i
materiałów eksploatacyjnych na pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania przedmiotu
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zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ tj. Program
Funkcjonalno – Użytkowy sporządzony przez firmę IVW Polska sp. z o. o. Biuro Inżynierskie w
Krakowie, ul. Lubicz 3, 31 034 Kraków.Okres gwarancji:Minimalny wymagany okres gwarancji
na przedmiot niniejszego zamówienia (na wykonane roboty budowlane, prace montażowe oraz
dostarczone i zamontowane maszyny i urządzenia) – min. 36 miesięcy od daty odbioru (data
podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego).Miejsce realizacji przedmiotu
zamówienia :Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31–580
Kraków

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 1

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:
0

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8426730

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8753310,99
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