
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa na obszarze
utrzymaniowym nr I

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: 126462202

1.5.8.) Numer faksu: 126462350

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:
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania na terenie miasta Krakowa na obszarze
utrzymaniowym nr I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0582e4d7-8711-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024670/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-30 07:34

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: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Spółka nie może wszcząć postępowania na zimowe utrzymanie w trybach konkurencyjnych
gdyż:- nie może zagwarantować wykonawcy jakiegokolwiek zakresu objętego przedmiotem
umowy (poza tzw. gotowością Wykonawcy do realizacji zadania, która jest ustalana w postaci
ryczałtu) gdyż zaistnienie warunków skutkujących koniecznością zimowego utrzymania czystości
w miesiącu marcu to w główniej mierze zwalczanie śliskości w temperaturach poniżej 0 st.C
zwłaszcza w godzinach nocnych;- realizacji zakresu przedmiotu zamówienia jest uzależniona od
czynników atmosferycznych a nie działań Zamawiającego w związku z powyższym zachodzi
konieczność natychmiastowego zlecenia realizacji przedmiotu zamówienia a co za tych idzie nie
jest możliwe zachowanie terminów określonych dla innych trybów zamówienia; - powyższe
okoliczności mogą nie zaistnieć, a nie jest możliwym z dużym prawdopodobieństwem
przewidzenie tych okoliczności zwłaszcza, że sezon zimowy 2020/2021 diametralnie obiega od
sezonów z ostatnich lat.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ/TT/9/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 359194,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni,
chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów,
pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie
miasta Krakowa na obszarze utrzymaniowym nr I.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

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: 387930,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 387930,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 387927

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Tak

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Handlowo Usługowa WANTA Piotr Zębol

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Firma TAWA - TRANS Tadeusz Zębol (partner 1), Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
(partner 2)

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7351061746

7.3.3) Ulica: Malejowska 90

7.3.4) Miejscowość: Jordanów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-240

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 387930,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-04-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Pełna nazwa zamówienia:Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni,
chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów,
pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie
miasta Krakowa na obszarze utrzymaniowym nr I
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