
 

 

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

Prace mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania torowisk, zwrotnic, sieci 
trakcyjnej w Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze  i w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna w Krakowie oraz 
prowadzenie bieżącej eksploatacji systemu zasilania w energię elektryczną po stronie SN 

(15 kV) stacji oddziałowych OS-1, OS-2 
znak sprawy: LP.281.110.2022 

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 11 
93.  
Tryb zamówienia: przetarg sektorowy, prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”. 
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
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 wykonywanie prac mających na celu zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania torowisk, zwrotnic, sieci trakcyjnej w Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (SOT 
Podgórze lub TT) i w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta (SOT Nowa Huta lub TH) Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna w Krakowie oraz prowadzenie bieżącej eksploatacji 
systemu zasilania w energię elektryczną po stronie SN (15 kV) stacji oddziałowych  
OS-1, OS-2. 
Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej: Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych  
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonywania zamówienia: przez 2 lata od daty zawarcia 

umowy, w tym: 
1.1. prace polegające na przeglądzie i konserwacji według harmonogramów Wykonawcy 

uwzględniających częstotliwości określone  SIWZ, 

1.2. prace polegające na usuwaniu stanów awaryjnych w terminach określonych na podstawie 
indywidualnych pisemnych zamówień (zgłoszeń) przekazywanych emailem, w miarę potrzeb, 

1.3. prace polegające na usuwaniu awarii niezwłocznie, przystąpienie do prac do 30 minut od 
dokonania zgłoszenia telefonicznego przekazywanego w miarę potrzeb. 

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 lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia; 

1.2.1. przez posiadanie doświadczenia rozumie się wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, usług związanych z bieżącym utrzymywaniem sieci torowej tramwajowej w tym: 
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a) bieżące utrzymywanie sieci torowej tramwajowej nieprzerwanie przez okres minimum 1 
roku, 

b) bieżące utrzymywanie sieci trakcyjnej tramwajowej nieprzerwanie przez okres minimum 
1 roku, 

c) budowa, remont kapitalny lub modernizacja minimum 3 km torowisk tramwajowych, 
d) budowa, remont kapitalny lub modernizacja trzech odcinków sieci trakcyjnej, 
e) montaż minimum 5 kpl napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic tramwajowych. 

1.2.2. poprzez posiadanie potencjału technicznego rozumie się: dysponowanie odpowiednio 
sprawnym technicznie i ruchowo sprzętem tj. 

a) Pogotowie torowe – samochód ciężarowy z wyposażeniem – 2 szt. 
b) Pogotowie sieciowe – samochód wieżowy przystosowany do prac sieciowych 

z możliwością poruszania się po torze tramwajowym z aktualnymi na dzień 
składania ofert badaniami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) – 2 szt.  

c) Podnośnik montażowy - samochód z izolowanym koszem i aktualnymi na dzień składania 
ofert badaniami UDT – 1 szt.  

1.2.3. poprzez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozumie się 
dysponowanie osobami (minimum 1 osoba) uprawionymi do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi: 

a) aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i dozoru: 
-  w branży linie, węzły i stacje kolejowe. 
- w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i energetycznych bez ograniczeń 
b) ważne na dzień składania ofert uprawnienia do spawania gazowego, elektrycznego, 

termitowego, 
c) ważne na dzień składania ofert uprawnienia E i D do prowadzenia robót na elektrycznej 

sieci trakcyjnej oraz sieci SN w zakresie eksploatacji i dozoru. 
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
1.4. 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 „Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia”, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu 
składania ofert, jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści 
osiem 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 21.07.2022 r. do godz.11:30 (liczy się data wpływu oferty na 
platformę). 
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2022 r. o godz. 12:00 
Czynność otwarcia ofert zostanie dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego, bez udziału 
przedstawicieli Wykonawców  i osób trzecich. 
Termin związania ofertą: 60 dni. 
 
Zatwierdzono w Systemie EZD nr dokumentu WW22003927 


