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na: 

 

 „Odmalowanie zadaszenia nad dystrybutorami i remont elewacji budynku stacji paliw w Stacji 

Obsługi Autobusów Płaszów w Krakowie” 

 

znak sprawy: LP.281.63.2019 

 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-

060 Kraków,. 

Adres do korespondencji: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków, , tel.: 12 254 10 19, e-mail: 

zamowienia@mpk.krakow.pl 

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 ze strony internetowej MPK 

S.A.:  www.mpk.krakow.pl  (w zakładce przetargi). 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ w wersji elektronicznej na jego wniosek nie później niż 

w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Wniosek o przekazanie SIWZ należy 

kierować do Działu Postępowań ds. Zamówień na adres e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl. 

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania 

ofert częściowych: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące odmalowania zadaszenia nad 

dystrybutorami i remont elewacji budynku stacji paliw w Stacji Obsługi Autobusów Płaszów w 

Krakowie (dalej jako TP) obejmujące wiatę stacji paliw i elewację budynku stacji paliw.  

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: Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany do 40 dni od dnia 
przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od 
daty zawarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty objęte niniejszym 
zamówieniem w następnym dniu roboczym po przekazaniu terenu budowy. 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdzie:  

1.2.1. poprzez posiadanie doświadczenia rozumie się wykonanie w okresie ostatnich 5 lat 

(pięciu) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie 

malowania i tynkowania o łącznej wartości co najmniej 65.000,00 zł netto (słownie: 

sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), prowadzonej w budynku przemysłowym będącym 

zakładem czynnym, w którym odbywały się procesy przeglądowe lub remontowe lub 

produkcyjne, bez możliwości zamknięcia jego części. 
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Przez zakład czynny rozumie się obiekt, który jest użytkowany przez cały okres trwania robót, tzn. 

w tym czasie w zasięgu oddziaływania inwestycji przebywają inne osoby nie związane z procesem 

budowlanym. 

W przypadku, gdy wartość wykonanych robót budowlanych wyrażona była w innej walucie 

niż złoty (PLN), Wykonawca ustala wartość wykonanej roboty budowlanej w PLN na dzień 

wykonania roboty budowlanej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie 

ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia wykonania roboty budowlanej, a jeżeli w tym dniu 

kursu nie ogłoszono, to według ostatniego ogłoszonego kursu średniego NBP przed tą datą. 

1.2.2. poprzez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozumie się 

dysponowanie co najmniej 1 osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i  

posiadającą aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego i aktualne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 1 nastąpi na podstawie 

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w rozdziale IV 

SIWZ. 

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu 

składania ofert, jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1.400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta 

złotych 00/100). 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena oferty (brutto) - 100% (100 pkt) 

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w 

Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres 

korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia 26.04.2019 r. do godz. 10:30 (liczy się 

data wpływu oferty do Zamawiającego). 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w 26.04.2019 r. o godz. 11:30 w budynku 

administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3, Sala Konferencyjna 239 (II piętro).. 

Termin związania ofertą: 60 dni. 

 

 

 

Kraków, dnia 15.04.2019 r. 


