
 

 
O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U 

na: 
Świadczenie usługi w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych 

i innych niż niebezpieczne z obiektów MPK S.A. w Krakowie i bezpłatne podstawienie 
kontenerów na przedmiotowe odpady przez Wykonawcę. 

znak sprawy: LP.281.124.2022 
 

 
 
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, siedziba: 31-060 Kraków, ul. 
św. Wawrzyńca 13, Dział Postępowań ds. Zamówień: 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, tel.: 12 254 19 
44.  
Tryb zamówienia: przetarg sektorowy, prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”. 
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie poprzez platformę 
zakupową Zamawiającego – moduł PRZETARGI WYŁĄCZONE Z PZP 
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/app/login 
Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów MPK S.A. w Krakowie i bezpłatne podstawienie 
kontenerów na przedmiotowe odpady przez Wykonawcę. 
Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert częściowych. 
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, w miarę potrzeb, przez okres od daty zawarcia umowy, 
do dnia 31.12.2023 r, w oparciu o indywidualnie składane zlecenia określające miejsce odbioru 
odpadów. 

Wykonanie poszczególnych zleceń (odbiór odpadów): do 48 godzin od powiadomienia telefonicznego 
potwierdzonego następnie e-mailem lub e-mailem. 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ, 
w szczególności : 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. podmioty, które będą realizowały usługi 
będące przedmiotem zamówienia  mają posiadać na dzień składania ofert:  
a) zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów (tylko Wykonawca) 
b) aktualny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce   
       odpadami (BDO), zezwalający na realizację transportu odpadów o kodach wskazanych 
w           pkt. I.3. SIWZ. (Wykonawcy i  wskazani Podwykonawcy, jeśli dotyczy) 
W/w zezwolenia muszą obejmować swym zasięgiem miejsca odbioru odpadów, o których 
mowa w pkt I.7 SIWZ  
Powyższe warunki muszą być spełnione przez Wykonawcę.  
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie zbierania i/lub przetwarzania 
odpadów. 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego ; przez potencjał techniczny rozumie 
się posiadanie pojazdów niezbędnych do realizacji usługi, w tym: 



 
 

a) co najmniej jednego pojazdu do załadunku i przewożenia odpadów w pojemnikach. Każdy 
z pojazdów musi dysponować wózkiem unoszącym paletowym o zakresie ważenia od 0 
do 2 500 kg oraz 

b) co najmniej jednego pojazdu do załadunku i przewożenia odpadów w pojemnikach, każdy 
z pojazdów musi dysponować wózkiem unoszącym paletowym o zakresie ważenia od 0 
do 2 500 kg oraz co najmniej jeden pojazd musi być wyposażony w system hakowy 
spełniający normę DIN 30722 do załadunku kontenera o pojemności do 18 m3.   

Wszystkie ww. samochody muszą być wyposażone w jednostki napędowe spełniające 
normy czystości spalin co najmniej Euro 4. 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa wyżej, nastąpi na podstawie 
przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony  
w SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu 
składania ofert, jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście 
tysięcy złotych 00/100). 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Cena oferty brutto – 100%   
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej 
Zamawiającego w terminie do dnia 01.08.2022 r. do godz.10.30.Liczy się data złożenia oferty na 
platformie. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2022 r. o godz. 11.00 
Czynność otwarcia ofert zostanie dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego, bez udziału 
przedstawicieli Wykonawców  i osób trzecich. 
Termin związania ofertą: 60 dni. 

Zatwierdzono w systemie EZD, numer (ID) dokumentu WW22004003 


