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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357011-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
2018/S 155-357011

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
ul. Brożka 3
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień
Tel.:  +48 122541019
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl 
Faks:  +48 122541241
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.krakow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa części zamiennych w tym: lamp i osprzętu elektrycznego, części układu hamulcowego i
pneumatycznego, części do układu centralnego smarowania, filtrów amortyzatorów, wałów napędowych oraz
miechów...

II.1.2) Główny kod CPV
34300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@mpk.krakow.pl
www.mpk.krakow.pl
www.mpk.krakow.pl
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Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych w tym: lamp i osprzętu elektrycznego,
części układu hamulcowego i pneumatycznego, części do układu centralnego smarowania, filtrów
amortyzatorów, wałów napędowych oraz miechów pneumatycznych do pojazdów „Komunikacji Miejskiej w
Krakowie", w zakresie określonym w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 335 400.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 14
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 14

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lampy i osprzęt elektryczny
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Części oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 87 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Części układu hamulcowego i pneumatycznego do autobusów Jelcz
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czesci oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 70 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Częsci do podzespołów elektrycznych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
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SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: części oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Czesci do układu centralnego smarowania
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: części oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 1 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Czesci do układu hamulcowego
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: części oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Części do układu hamulcowego Autobusów Vero, Mercedes - Benz
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: części oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Filtry skrzyni biegów
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: częsci oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Amortyzatory
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: częsci oryginalne / Waga: 60
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Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 51 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Filtry oleju i paliwa do autobusów Solaris, Autosan, Mercedes-Benz
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: częsci oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wały napędowe
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: części oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Miechy pneumatyczne
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: części oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Podzespoły elektryczne do autobusow SOLARIS oraz wagonów tramwajowych m.in NGT6, N8, PESA
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: części oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 135 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Filtry powietrza do autobusów Autosan i Solaris
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: części oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Filtry klimatyzacji
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków.
SO TB - ul.Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków
SO TP - ul.Biskupińska 2, 30-732 Kraków
SO TW - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa części zgodnie z załącznikiem do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: częsci oryginalne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 55 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
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Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
Pkt.12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm. – dalej ustawa lub ustawa
Pzp) w związku z art. 133 ust. 4 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, ustawy.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w
formie dokumentu JEDZ.
2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lub 14
Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy
Pzp(podmioty zbiorowe), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
2.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
2.7. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu
3. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed upływem terminu
składania ofert w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w pkt. VI.3.II niniejszego ogłoszenia.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i
oświadczeń określonych w pkt. 2.2–2.6
5. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.7., Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
W przypadku wspólników spółki cywilnej wykazanie okoliczności, o których mowa:
w pkt. 2.6 - dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki,
w pkt. 2.5 - dotyczy poszczególnych wspólników spółki cywilnej
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 2.2 do 2.6,
dotyczących podmiotu, na którego sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności
technicznej i kwalifikacji zawodowych
2. Warunek o którym mowa w pkt. 1. zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał zamówienia polegające na dostawie części zamiennych do tramwajów i autobusów o
łącznej wartości netto nie mniejszej niż:
a) dla zadania 3 lub 5 – 220 000,00 PLN netto (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
b) dla zadania 9 – 180 000,00 PLN netto (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
c) dla zadania 12 – 120 000,00 PLN netto (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
d) dla zadania 1 lub 2 lub 11 – 63 000,00 PLN netto (sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),
e) dla zadania 13 lub 14 – 49 000,00 PLN netto (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100),
f) dla zadania 8 lub 10 – 45 000,00 PLN netto (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100),
g) dla zadania 6 – 35 000,00 PLN netto (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),
h) dla zadań 4 oraz 7 Zamawiający nie stawia żadnych wymagań.
2.1. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż 1 zadanie:
a) dla których minimalna łączna wartość dostaw została określona na różnym poziomie kwotowym
Wystarczającym spełnieniem warunku będzie wykazanie się doświadczeniem wymaganym dla tego zadania,
którego wskazana minimalna łączna wartość dostaw netto jest większa np składanie oferty na zad. 3 i zad. 1
skutkuje koniecznością potwierdzenia doświadczenia wymaganego dla zad. 3;
b) dla których minimalna łączna wartość dostaw netto została określona na tym samym poziomie kwotowym
wystarczającym spełnieniem warunku będzie wykazanie się doświadczeniem wymaganym dla 1 zadania.
2.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
przez Wykonawcę korzystającego z doświadczenia podmiotów trzecich, warunek posiadania doświadczenia
określony powyżej musi być spełniony w taki sposób, że jeden z tych Wykonawców lub jeden z tych podmiotów
należycie wykonał dostawy za minimum 50 % wskazanej wartości netto.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ;
3.2. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, w zakresie wymaganym w pkt 2 powyżej;
3.3. do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2.3. Pod pojęciem „wykonane dostawy” rozumie się dostawy zrealizowane. Za dostawę wykonaną uznaje się
dostawę, która została wykonana i została zakończona w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert.
Do sposobu liczenia terminów stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego – art. 112 tj. „termin oznaczony w
tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu
dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.”
W przypadku, gdy wartość wykonanych dostaw wyrażona była w innej walucie niż złoty (PLN), Wykonawca
podaje wartość wykonanych dostaw w PLN ustaloną na dzień ich wykonania (z dokładnością do dwóch miejsc
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po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia wykonania dostawy, a jeżeli w
tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursu średniego NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonego
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy)
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt. 3.1. (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich
Dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w pkt. VI.3.II niniejszego ogłoszenia. JEDZ podmiotu
na którego powołuje się Wykonawca powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek
wykluczenia podmiotu trzeciego oraz w zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.
Zobowiązanie o którym mowa w pkt.3.4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów
i oświadczeń określonych w pkt. 3.2. Jednocześnie, zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.1.1. pkt. 2.2 -2.6 niniejszego ogłoszenia.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 2 600,00 PLN (dwa tysiące sześćset złotych 00/100);
Zadanie 2 – 2 100,00 PLN (dwa tysiące sto złotych 00/100);
Zadanie 3 – 7 500,00 PLN (siedem tysięcy pięćset złotych 00/100);
Zadanie 4 – 35,00 PLN (trzydzieści pięć złotych 00/100);
Zadanie 5 – 7 400,00 PLN (siedem tysięcy czterysta złotych 00/100);
Zadanie 6 – 1 200,00 PLN (tysiąc dwieście złotych 00/100);
Zadanie 7 – 180,00 PLN (sto osiemdziesiąt złotych 00/100);
Zadanie 8 – 1 500,00 PLN (tysiąc pięćset złotych 00/100);
Zadanie 9 – 6 000,00 PLN (sześć tysięcy złotych 00/100);
Zadanie 10 – 1 400,00 PLN (tysiąc czterysta złotych 00/100);
Zadanie 11 – 2 400,00 PLN (dwa tysiące czterysta złotych 00/100);
Zadanie 12 – 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych 00/100);
Zadanie 13 – 1 800,00 PLN (tysiąc osiemset złotych 00/100);
Zadanie 14 – 1 600,00 PLN (tysiąc sześćset złotych 00/100);
Forma, termin i miejsce wnoszenia a także zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostały określone w SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego
konsorcjum.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty o których mowa w
Sekcji III.1.1) pkt. 2.1 – 2.7 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności w Istotnych
Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
W budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, s. 239 II p.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
II. Informacje dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
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1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) powyżej składa:
1.1. w przypadku dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.1.1). pkt. 2.2., 2.3 – informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
13,14 i 21 ustawy Pzp;
1.2. w przypadku dokumentu, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt. 2.4 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w 1.1 oraz 1.2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie, o którym mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
II. Forma dokumentów
1. Środkiem komunikacji służącym złożeniu przez Wykonawcę wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków
udziału i braku podstaw wykluczenia w formie jednolitego dokumentu JEDZ, jest poczta elektroniczna.
2. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym i
przesłany przed upływem terminu składania ofert na adres email:krkjedzmpk@mpk.krakow.pl 
Informacje na temat specyfikacji połączenia formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczenia
czasu odbioru danych dotyczących wysyłania i odbierania JEDZ zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w
tym oświadczenia o których mowa w pkt. III.1.1 pkt. 2.5 – 2.7, III.1.3 pkt. 3.2, 3.3 niniejszego ogłoszenia oraz
zobowiązania podmiotu trzeciego, o których mowa w pkt. III.1.3) pkt. 3.4 niniejszego ogłoszenia Wykonawca
jest zobowiązany złożyć w oryginale.
5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, wystawione dla Wykonawcy bądź Wykonawców wspólnie
ubiegających o udzielenie zamówienia musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
6. Pozostałe dokumenty, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

mailto:krkjedzmpk@mpk.krakow.pl
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Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III. Termin związania ofertą o którym mowa w pkt. IV.2.6 niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni.
IV. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Kraków
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 225487700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Kraków
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 225487700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Kraków
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 225487700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2018
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