
Kraków, dnia 16 marca 2022 roku 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach 

od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji 

przetwarzania odpadów oraz zagospodarowanie wybranych odpadów”, 

nr TZ/EG/29/2021.  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Działając na zasadzie art. 37 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 z późn. zm. zwanej: „pzp"), w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Krakowie 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport 

do instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospodarowanie wybranych odpadów” 

nr TZ/EG/29/2021, na podstawie art. 253 ust. 2 pzp informuję, że w wyniku przeprowadzonego 

ww. postępowania: 

 

I. W odniesieniu do każdego z Zadań (Sektorów) tj. nr 1, 2, 3, 4 i 5 wybrano, jako 

najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: 

• PreZero Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-731) przy ul. Kosiarzy 

5A, KRS: 0000111181, 

• Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie (30-307) przy ul. Barskiej 12, KRS: 0000442961, (lider Konsorcjum), 

• REMONDIS Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-740) przy ul. Półłanki 

64, KRS: 0000096153, 

• FCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Lecha 10, KRS: 

0000064596. 

 

Oferta Konsorcjum jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu kryterium ceny, kryterium 

skrócenia czasu odbioru odpadów oraz kryterium częstotliwości mycia i dezynfekcji 

pojazdów do obierania odpadów komunalnych - w odniesieniu do Zadania nr 1, oraz po 

uwzględnieniu kryterium ceny oraz kryterium częstotliwości mycia i dezynfekcji 
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pojazdów do odbierania odpadów komunalnych - w odniesieniu do Zadania nr 2, 3, 4 i 5. 

Oferta Konsorcjum uzyskała wartość punktową: 

• dla Zadania nr 1 - 98 pkt, 

• dla Zadania nr 2 - 100 pkt, 

• dla Zadania nr 3 - 100 pkt, 

• dla Zadania nr 4 - 100 pkt, 

• dla Zadania nr 5 - 100 pkt. 

 

II. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, ceny ofert, punktacja przyzna ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja 

 
W postępowaniu, dla każdego z Zadań (Sektorów) nr 1, 2, 3, 4 i 5, została złożona jedna 

oferta przez Konsorcjum firm: 

• PreZero Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-731) przy ul. Kosiarzy 

5A, KRS: 0000111181, 

• Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie (30-307) przy ul. Barskiej 12, KRS: 0000442961 (lider Konsorcjum), 

• REMONDIS Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-740) przy ul. Półłanki 

64, KRS: 0000096153, 

• FCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Lecha 10, KRS: 

0000064596. 
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Za Zamawiającego – pełnomocnik 

Marcin Koper 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto [zł] 

Kryterium 
ceny  
(C) 

Kryterium 
skrócenia 

czasu 
odbioru 

odpadów  
(SK) 

Kryterium 
częstotliwości mycia i 
dezynfekcji pojazdów 

do odbierania odpadów 
komunalnych łączna 

punktacja  
(M) 

Łączna 
punktacja  

 
(P=C+SK+M) 
dla Zad. Nr 1 

 lub 
(P=C+M) 

dla Zad. Nr 2-5 

Konsorcjum: 
 
PreZero Małopolska 
Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie (30-731) 
przy ul. Kosiarzy 5A, 
KRS: 0000111181 

 
Małopolskie 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie 
(30-307) przy ul. 
Barskiej 12, KRS: 
0000442961  
 
REMONDIS Kraków 
Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie (30-740) 
przy ul. Półłanki 64, 
KRS: 0000096153  
 
FCC Polska Sp. z 
o.o. z siedzibą w 
Zabrzu (41-800) przy 
ul. Lecha 10, KRS: 
0000064596 

Zadanie nr 1:  
 
73 715 832,00 
zł  
 

93 pkt 2 pkt 
 

Konsorcjum 
oferuje obiór 
odpadów w 
godzinach 
6.00 – 9.30 

3 pkt 
 

Konsorcjum oferuje 
mycie i dezynfekcję 

pojazdów do odbierania 
odpadów komunalnych 5 

razy na każdy tydzień 

 
 
 
 
 

98 pkt 

Zadanie nr 2:  
 
74 175 264,00 
zł 
 

97 pkt  Nie dotyczy 3 pkt 
 

Konsorcjum oferuje 
mycie i dezynfekcję 

pojazdów do odbierania 
odpadów komunalnych 5 

razy na każdy tydzień 

 
 
 
 
 

100 pkt 

Zadanie nr 3:  
 
65 007 036,00 
zł 
 

97 pkt  Nie dotyczy 3 pkt 
 

Konsorcjum oferuje 
mycie i dezynfekcję 

pojazdów do odbierania 
odpadów komunalnych 5 

razy na każdy tydzień 

 
 
 
 
 

100 pkt 

Zadanie nr 4:  
 
83 940 624,00 
zł 
 
 

97 pkt  Nie dotyczy 3 pkt 
 

Konsorcjum oferuje 
mycie i dezynfekcję 

pojazdów do odbierania 
odpadów komunalnych 5 

razy na każdy tydzień 

 
 
 
 
 

100 pkt 

Zadanie nr 5:  
 

83 354 832,00 
zł 

 
 

97 pkt  Nie dotyczy 3 pkt 
 

Konsorcjum oferuje 
mycie i dezynfekcję 

pojazdów do odbierania 
odpadów komunalnych 5 

razy na każdy tydzień 

 
 
 
 
 

100 pkt 
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