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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:696514-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty inżynieryjne i budowlane
2022/S 241-696514

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:
„Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” - budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych
Numer referencyjny: TZ/EG/9/2022

II.1.2) Główny kod CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” - budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
działka nr 1/169, obręb 20, Kraków Nowa Huta o powierzchni 6,7739 ha zlokalizowanej w obrębie dawnej Huty 
im. Sendzimira, na terenie przynależnym do Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
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Przedmiotem zamówienia jest:
1) zaprojektowanie t.j. opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, opracowanie projektów technicznych i wykonawczych oraz
2) wykonanie na podstawie powyższych projektów robót budowlanych:
a) budynku hali magazynowej odpadów komunalnych,
b) budynku hali produkcyjnej Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych,
c) budynku zaplecza socjalnego,
d) infrastruktury technicznej koniecznej dla funkcjonowania obiektów objętych przedmiotem niniejszego 
zmówienia publicznego w zakresie:
- instalacji wody bytowej,
- wody p.poż wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody,
- instalacji elektrycznej SN wraz ze stacją TRAFO,
- instalacji elektrycznej NN wraz z oświetleniem,
- instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej,
- kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
- wewnętrznych dróg i placów manewrowych wchodzących w skład zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Centrum 
Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” na działce nr 1/169, obręb 20, Kraków Nowa Huta o 
powierzchni 6,7739 ha zlokalizowanej w obrębie dawnej Huty im. Sendzimira, na terenie przynależnym do 
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Działka stanowi własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. w Krakowie.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący integralną część SWZ.
Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia:
1) gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60 miesięcy
2) rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia.
W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 60 miesięcy, oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/03/2024

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 204-577295

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
„Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” - budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
18/10/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
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V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: NDI S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 19
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-718
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: NDI SOPOT S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 19
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-718
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 81 300 812.99 PLN

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:
09/12/2022

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

VII.1.1) Główny kod CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
działka nr 1/169, obręb 20, Kraków Nowa Huta o powierzchni 6,7739 ha zlokalizowanej w obrębie dawnej Huty 
im. Sendzimira, na terenie przynależnym do Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

VII.1.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) zaprojektowanie t.j. opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, opracowanie projektów technicznych i wykonawczych oraz
2) wykonanie na podstawie powyższych projektów robót budowlanych:
a) budynku hali magazynowej odpadów komunalnych,
b) budynku hali produkcyjnej Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych,
c) budynku zaplecza socjalnego,
d) infrastruktury technicznej koniecznej dla funkcjonowania obiektów objętych przedmiotem niniejszego 
zmówienia publicznego w zakresie:
- instalacji wody bytowej,
- wody p.poż wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody,
- instalacji elektrycznej SN wraz ze stacją TRAFO,
- instalacji elektrycznej NN wraz z oświetleniem,
- instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej,
- kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
- wewnętrznych dróg i placów manewrowych wchodzących w skład zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Centrum 
Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” na działce nr 1/169, obręb 20, Kraków Nowa Huta o 
powierzchni 6,7739 ha zlokalizowanej w obrębie dawnej Huty im. Sendzimira, na terenie przynależnym do 
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Działka stanowi własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. w Krakowie.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący integralną część SWZ.
Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia:
1) gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60 miesięcy
2) rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia.
W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 60 miesięcy, oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 31/03/2024

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 81 300 812.99 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: NDI S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 19
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-718
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: NDI SOPOT S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 19
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-718
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
- Zmienia się brzmienie § 12 ust. 9 umowy w zakresie wyłączenia obowiązku przedkładania do akceptacji 
Zamawiającemu projektów umów na podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług.
- zmiana osób pełniących funkcję projektanta branży elektrycznej, projektanta branży sanitarnej, kierownika 
robót sanitarnych, kierownika robót elektrycznych, koordynatora projektu.

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:
- Wprowadzenie zmiany do umowy w zakresie wyłączenia obowiązku zatwierdzania przez Zamawiającego 
projektów umów, których przedmiotem są dostawy i usługi nie jest istotną zmianą umowy w rozumieniu art. 454 
ww. ustawy.- na podstawie § 7 ust. 7, § 13 ust. 1 umowy oraz mając na względzie § 19 ust. 6 umowy strony 
postanawiają wprowadzić zmiany do zawartej umowy.

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: 81 300 812.99 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 81 300 812.99 PLN
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