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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496783-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2022/S 175-496783

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpk.krakow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://mpk-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://mpk-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

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:
Sprzątanie obiektów (pomieszczeń, budynków i ich otoczenia) MPK S.A. w Krakowie
Numer referencyjny: LP.281.130.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania obiektów (pomieszczeń, budynków i ich otoczenia) 
MPK S.A. w Krakowie.
Szczegółowy wykaz czynności wchodzących w zakres usług zawiera katalog kategorii czynności sprzątania 
budynków, hal i placów stanowiący załączniki do SWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub maksymalnie dwa zadania według 
poniższego podziału zgodnie z wyborem Wykonawcy:
ZADANIE 1 – usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (SO TT);
ZADANIE 2 - usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Płaszów (SO TP);
ZADANIE 3 - usługi dla budynku administracyjnego przy ulicy św. Wawrzyńca 13, punktów socjalnych oraz 
punktów sprzedaży biletów na terenie Miasta Krakowa;

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE 1 – usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (SO TT)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania obiektów zgodnie z wykazem czynności 
wchodzących w zakres usług oraz częstotliwościami ich wykonywania określonymi w załącznikach do SWZ.
Zamawiający przewiduje na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp możliwość udzielenia zamówienia 
powtórzonego dotychczasowemu Wykonawcy usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia 
powtórzonego nie przekroczy 20% szacowanej wartości zamówienia podstawowego, liczonej dla każdego 
zadania oddzielnie.
Warunki udzielenia zamówienia powtórzonego będą zgodne z warunkami zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem wskazanych w Rozdziale II SWZ oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w 
Rozdziale VI SWZ. Zamówienia powtórzone będą realizowane na zasadach określonych w projektowanych 
postanowieniach umowy, na podstawie nowego cennika usług przedstawionego przez dotychczasowego 
Wykonawcę usług i zaakceptowanego przez Zamawiającego. W ramach zamówienia powtórzonego nie 
będą stawiane Wykonawcom wymagania dotyczące m.in. wnoszenia wadium, spełniania warunków udziału 
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w postępowaniu i przedstawiania przedmiotowych środków dowodowych dotyczących warunków udziału w 
postępowaniu.
Szacunkowa wartość części przedmiotu zamówienia określona poniżej dotyczy łącznie zamówienia 
podstawowego oraz zamówienia powtórzonego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 946 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
ZADANIE 2 – usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Płaszów (SO TP)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Biskupińska 2, 30-732 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania obiektów zgodnie z wykazem czynności 
wchodzących w zakres usług oraz częstotliwościami ich wykonywania określonymi w załącznikach do SWZ.
Zamawiający przewiduje na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp możliwość udzielenia zamówienia 
powtórzonego dotychczasowemu Wykonawcy usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia 
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powtórzonego nie przekroczy 20% szacowanej wartości zamówienia podstawowego, liczonej dla każdego 
zadania oddzielnie.
Warunki udzielenia zamówienia powtórzonego będą zgodne z warunkami zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem wskazanych w Rozdziale II SWZ oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w 
Rozdziale VI SWZ. Zamówienia powtórzone będą realizowane na zasadach określonych w projektowanych 
postanowieniach umowy, na podstawie nowego cennika usług przedstawionego przez dotychczasowego 
Wykonawcę usług i zaakceptowanego przez Zamawiającego. W ramach zamówienia powtórzonego nie 
będą stawiane Wykonawcom wymagania dotyczące m.in. wnoszenia wadium, spełniania warunków udziału 
w postępowaniu i przedstawiania przedmiotowych środków dowodowych dotyczących warunków udziału w 
postępowaniu.
Szacunkowa wartość części przedmiotu zamówienia określona poniżej dotyczy łącznie zamówienia 
podstawowego oraz zamówienia powtórzonego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 558 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
ZADANIE 3 – usługi dla budynku administracyjnego przy ulicy św. Wawrzyńca 13, punktów socjalnych oraz 
punktów sprzedaży biletów na terenie Miasta Krakowa
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Miasta Krakowa zgodnie z lokalizacjami wskazanymi w SWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania obiektów zgodnie z wykazem czynności 
wchodzących w zakres usług oraz częstotliwościami ich wykonywania określonymi w załącznikach do SWZ.
Zamawiający przewiduje na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp możliwość udzielenia zamówienia 
powtórzonego dotychczasowemu Wykonawcy usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia 
powtórzonego nie przekroczy 20% szacowanej wartości zamówienia podstawowego, liczonej dla każdego 
zadania oddzielnie.
Warunki udzielenia zamówienia powtórzonego będą zgodne z warunkami zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem wskazanych w Rozdziale II SWZ oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w 
Rozdziale VI SWZ. Zamówienia powtórzone będą realizowane na zasadach określonych w projektowanych 
postanowieniach umowy, na podstawie nowego cennika usług przedstawionego przez dotychczasowego 
Wykonawcę usług i zaakceptowanego przez Zamawiającego. W ramach zamówienia powtórzonego nie 
będą stawiane Wykonawcom wymagania dotyczące m.in. wnoszenia wadium, spełniania warunków udziału 
w postępowaniu i przedstawiania przedmiotowych środków dowodowych dotyczących warunków udziału w 
postępowaniu.
Szacunkowa wartość części przedmiotu zamówienia określona poniżej dotyczy łącznie zamówienia 
podstawowego oraz zamówienia powtórzonego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 067 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
Wykaz i krótki opis warunków:
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1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej
dalej ustawą, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
1.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na
listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
1.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
2. Ponadto na mocy art. 5k rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) udzielenie lub dalsze wykonywanie zamówienia nie będzie
możliwe na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad
50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu,
o którym mowa w lit. a) lub b),
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w
sprawie zamówień publicznych, w w przypadku gdy przypada na nich w przypadku gdy przypada na nich ponad
10 % wartości zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 
dni, następujących dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
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krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu wykonanych usług, dat wykonania i podmiotów na rzecz 
których usługi zostały wykonane.
Pod pojęciem „usługi wykonane” rozumie się usługi zrealizowane.
Pod pojęciem „usługi wykonywane” rozumie się wykonywanie usług, z których pewna część została już 
wykonana (zrealizowana).
Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie 
tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku części zamówienia 
już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.
Przyjmuje się, że Wykonawca wykonał usługę w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert jeśli, w 
zakresie spełniania warunku określonego w Rozdziale VII pkt 1.4 SWZ termin wykonania (np. dowolnie wybrane 
365 dni) zawiera się w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie uznany za spełniony zarówno w przypadku składania oferty na jedno jak i na dwa zadania, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywał usługę sprzątania pomieszczeń 
użyteczności publicznej na rzecz jednego odbiorcy w sposób nieprzerwany przez okres kolejnych 12 miesięcy a 
wartość wykonanej usługi wyniosła minimum 200 000,00 zł netto (słownie: dwieście tysięcy zł netto)
Za pomieszczenia użyteczności publicznej uznaje się pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, 
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w 
tym usług pocztowych bądź telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym, morskim albo wodnym śródlądowym i innym budynku przeznaczonym do wykonywania 
podobnych funkcji. Za pomieszczenia użyteczności publicznej uznaje się także pomieszczenia w budynku 
biurowym lub socjalnym oraz w zakładzie pracy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez 
Wykonawcę korzystającego z wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich, warunek określony powyżej musi być 
spełniony w całości przez jednego z tych Wykonawców lub jednego z tych podmiotów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wówczas do oferty 
należy załączyć oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a –g, pkt 2- 6, ust. 2 i art 
109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 8 ustawy Pzp oraz pkt III.1.1) niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego
2. oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach złożonych na podstawie art. 125 ust. 1 i 
ust. 5 ustawy Pzp
4. Zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego;
5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS
6. odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG
7.informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski składa informację z 
odpowiedniego rejestru, zaświadczenie albo inne dokumenty potwierdzające odpowiednio brak podstaw do 
wykluczenia zgodnie z SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium :
Zadanie 1 w wysokości 15 700,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100)
Zadanie 2 w wysokości 9 300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
Zadanie 3 w wysokości 51 100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100)
Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w 
terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury 
potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz protokołów.
Szczegółowe warunki płatności zawarto w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących 
załącznik do SWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ten sam Wykonawca może być członkiem 
tylko jednej grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
warunek określony w pkt 1.4 Rozdziału VII SWZ musi być spełniony w całości przez jednego z tych 
Wykonawców.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
4. Zapisy SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SWZ, w szczególności w projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/10/2022
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 13/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Platforma zakupowa Zamawiającego https://mpk-krakow.logintrade.net
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku awarii systemu Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie wskazanym 
powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Po upływie okresu obowiązywania umowy.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się 
Wykonawcami
1.W postępowaniu Zamawiający będzie się kontaktował z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji elektronicznej tj. poprzez Platformę 
dostępną pod adresem https://mpk-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym 
tytułem oraz znakiem Postępowania.
2.Korespondencja elektroniczna prowadzona jest w języku polskim i powinna być sporządzona, wysyłana i 
odbierana zgodnie z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie 
środków komunikacji elektronicznej. Korespondencja w języku obcym powinna być przekazana wraz z 
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tłumaczeniem na język polski. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za 
dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. 
Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy został doręczony Zamawiającemu lub wykonawcy w 
sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę.
4.Złożenie oferty jest możliwe bez logowania albo z zalogowaniem do Platformy zakupowej dostępnej 
pod adresem https://mpk-krakow.logintrade.net Wykonawca zamierzający złożyć ofertę poprzez Platformę 
zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników dostępnymi pod adresem https:/mpk-
krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy 
dostępny pod adresem: Złożenie oferty poprzez Platformę oznacza akceptację regulaminu korzystania z 
Platformy.
5.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zasadami korzystania z 
Platformy.
6.Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie 
internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://mpk-krakow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
7.W przypadku awarii lub problemów technicznych Platformy np. problemów z pobraniem dokumentów, 
informacje można zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu wskazany w pkt 8.
8.Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest Elżbieta Cieślik, nr tel. + 48 12 254 11 58.
7.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert 
Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w części oznaczonej tytułem oraz znakiem Postępowania.
II. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty
1.oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
2.odpis lub informację KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru dotyczącą wykonawcy,
3.pełnomocnictwo lub inny dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
4.dokumenty wskazane w pkt 4.2 i 4.3 dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jeżeli dotyczy;
5.wadium, jeżeli składane jest w formie niepieniężnej.
6.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
7.oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 3 SWZ, jeżeli dotyczy,
8.oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczącego 
przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego,
9.oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) dotyczącego przesłanek wykluczenia 
z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 225487701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/mediacja3

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 
terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,— 15 dni 
od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w powyżej.Odwołanie wobec treści ogłoszenia 
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 515 
ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w 
przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2022
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