
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Najem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami
samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem – zadanie 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

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: +48 12 64 62 202

1.5.8.) Numer faksu: +48 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:
Najem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami
samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem – zadanie 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2cbdf171-648b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00332301/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-28 08:35

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 7 ustawy

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

Zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 305 pkt. 1 w związku z art.
214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129), ze względu
na wystąpienie przesłanek uzasadniających zastosowanie tego trybu. Zamówienie zostało
udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Ponadto, możliwość
udzielenia powyższego zamówienia była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2020/S
239-591182 z dnia 08.12.2020 r. dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem (polega na powtórzeniu tych samych usług) oraz całkowita wartość tego
zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości (wartość zamówienia stanowi
nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego zgodnie z treścią ogłoszenia).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ/EG/24/2021

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

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 927360,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 264960,00
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem:
- dwóch samochodów ciężarowych o ładowności min. 11 900 kg ze skrzynią ładunkową
samowyładowczą o pojemności min. 11 m3 wyposażonym w urządzenie HDS z chwytakiem;
- dwóch samochodów ciężarowych o ładowności min. 3 400 kg ze skrzyniami ładunkowymi
samowyładowczymi o pojemności min. 7 m3 wyposażonym w urządzenia HDS z chwytakiem;.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do Umowy.
Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków zgodnie z treścią Uchwały Nr
LXXI/1044/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału obszaru
Gminy Miejskiej Kraków na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych tj.: część 1 (zad. nr 1) obejmuje sektor I, który obejmuje obszar Dzielnic I, II, III,
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XIV.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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: 0

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: 325900,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 325900,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 325900,80 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

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

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): Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka
z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Adam Kalinowski Usługi Transportowe, Marek Wójcik Usługi Transportowe, Jerzy Klęk Usługi
Transportowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762460430

7.3.3) Ulica: ul. Barska 12

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-307
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7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 325900,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-01-28
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