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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459912-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Olej napędowy
2022/S 161-459912

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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.ezamawiajacy.pl/app/login
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.ezamawiajacy.pl/app/login

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:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego do autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie 
samoczynnym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna w Krakowie
Numer referencyjny: LP.281.139.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do autobusów komunikacji miejskiej 
z silnikami o zapłonie samoczynnym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna w 
Krakowie, zwanego dalej olejem napędowym, „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” w ilości 
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nie więcej niż 12 500 m3 (dwanaście tysięcy pięćset metrów sześciennych) i „standardowego” w ilości nie 
więcej niż 36 500 m3 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset metrów sześciennych).
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w której udział produktów, w tym 
oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 
przedsiębiorców, lub państw wobec, których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, 
nie przekracza 50%.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 450 000 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacje Obsługi Autobusów na terenie Krakowa:
PŁASZÓW ul. Biskupińska 2, BIEŃCZYCE ul. Makuszyńskiego 34, WOLA DUCHACKA ul. Walerego Sławka 10

II.2.4) Opis zamówienia:
Wymagane są oferty dotyczące zakupu.
1. Zamawiający informuje, że minimalna ilość zamawianego oleju napędowego w okresie obowiązywania 
umowy w ramach zamówienia podstawowego wyniesie łącznie 20 000 m3 (dwadzieścia tysięcy metrów 
sześciennych).
2. Przewidywana maksymalna ilość oleju napędowego w ramach zamówienia podstawowego:
2.1. „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” 8 300 m3 (osiem tysięcy trzysta metrów 
sześciennych) będzie zamawiana w ciągu maksymalnie 10 miesięcy obowiązywania umowy dla zamówienia 
podstawowego. Olej zamawiany będzie w okresie nie wcześniej niż od 1 listopada i nie później niż do 31 
marca, przy czym zamówienie tego rodzaju oleju określać będzie tygodniowy harmonogram dostaw. Dostawy w 
okresie od 1 listopada do 31 marca mogą dotyczyć naprzemiennie zarówno oleju napędowego „o polepszonych 
właściwościach niskotemperaturowych” lub oleju napędowego „standardowego”, w zależności od decyzji 
Zamawiającego wyrażonej w tygodniowym harmonogramie dostaw;
2.2. „standardowego” 26 500 m3 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset metrów sześciennych) będzie zamawiana 
w ciągu minimum 14 miesięcy obowiązywania umowy dla zamówienia podstawowego. Dostawy w okresie od 1 
kwietnia do 31 października mogą dotyczyć jedynie oleju napędowego „standardowego”.
3. Zamawiający będzie zamawiał dostawy oleju napędowego sukcesywnie, w miarę potrzeb w ramach 
zamówienia podstawowego w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy.
4. Zamówienie podstawowe będzie wykonywane przez okres kolejnych 24 miesięcy od rozpoczęcia realizacji 
dostaw. Planowane rozpoczęcie realizacji dostaw w ramach zamówienia podstawowego 03.01.2023 r.
5. Zamawiający w ramach maksymalnej ilości przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość zmiany ilości 
poszczególnych rodzajów oleju napędowego w zależności od aktualnych potrzeb, nie więcej jednak niż do 
wyczerpania maksymalnej wartości umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
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: tak
Opis opcji:
1. Ilość faktycznie zamówionego oleju napędowego w ramach OPCJI będzie uzależniona od potrzeb 
Zamawiającego i stanu realizacji umowy (dostępnych środków), przy czym przewiduje się w ramach opcji 
sukcesywne dostawy oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” w ilości nie 
więcej niż 4 200 m3 (cztery tysiące dwieście metrów sześciennych) i „standardowego” w ilości nie więcej niż 10 
000 m3 (dziesięć tysięcy metrów sześciennych).
2. Wskazanie opcji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi 
podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu jego niezrealizowania. 
Decyzja o realizacji opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Realizacja opcji odbywać się będzie 
na podstawie informacji Zamawiającego złożonej Wykonawcy pisemnie lub elektronicznie (email) w terminie nie 
później niż do upływu 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy.
3. Zamawiający będzie zamawiał dostawy oleju napędowego sukcesywnie, w miarę potrzeb w ramach opcji 
w okresie realizacji zamówienia podstawowego oraz po upływie tego okresu nie dłużej niż przez kolejne 12 
miesięcy.

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:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada: aktualną koncesję na obrót 
paliwami ciekłymi, w tym oleju napędowego, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo 
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1385).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek jest spełniony, 
jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 
uprawnienia, o którym mowa powyżej i zrealizuje dostawy, do których uprawnienia te są wymagane.
Dotyczy podstaw wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia:
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 
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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.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

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:
1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich przedmiotu (ilości), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy;
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Pod pojęciem „dostawy wykonane” rozumie się dostawy zrealizowane.
Pod pojęciem „dostawy wykonywane” rozumie się wykonywanie dostaw, z których pewna część została już 
zrealizowana.
.2. wykazu systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które Wykonawca będzie 
mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1.Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
należycie wykonał dostawy oleju napędowego o łącznej ilości co najmniej 20 000 m3 (dwadzieścia tysięcy 
metrów sześciennych) do jednego odbiorcy.
2. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi stosowany u siebie 
system zarządzania i śledzenia łańcucha dostaw surowców, materiałów, półproduktów i komponentów 
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedstawiony dokument ma potwierdzać fakt, 
że Wykonawca posiada własny uporządkowany system zaopatrzenia w surowce, materiały i komponenty 
oparte na obiektywnych kryteriach wyboru dostawców, ich kwalifikacji, audytowania, zmian, oraz zawierający 
informacje dotyczące terminów realizacji zamówień. Dla sytuacji nieprzewidzianych została określona ścieżka 
postępowania awaryjnego gwarantująca ciągłość dostawy produktu do miejsca docelowego. Działania własne 
i wymogi wobec dostawców mają potwierdzać techniczne i organizacyjne przygotowanie Wykonawcy do 
realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 
technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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
Zamawiający przed wyborem oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego
2. oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3.Oświadczenie o aktualności oświadczeń z art. 125 ust. 1 i 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 wykazem zawartym w SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 
00/100)
Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy odrębnie dla zamówienia podstawowego i odrębnie dla zamówienia opcjonalnego w wysokości: 2% 
ceny brutto podanej w ofercie

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:

23/08/2022 S161
https://ted.europa.eu/TED

5 / 8



Dz.U./S S161
23/08/2022
459912-2022-PL

6 / 8

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
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

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ten sam Wykonawca może być członkiem 
tylko jednej grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
Zapis 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.

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.1.8) 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: 30/09/2022
Czas lokalny: 12:30

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: 28/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/09/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Platforma zakupowa Zamawiającego https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/app/login
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
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Przed upływem terminu realizacji 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 za pośrednictwem 
Platformy zakupowej (https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/app/login) .
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 
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. 
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania 
na Platformie.
4. W przypadku awarii lub problemów technicznych Platformy np. problemów z pobraniem dokumentów, 
informacje można zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu wskazany w pkt 5.
5. Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest Ewa Jasińska-Wrona, nr tel. + 48 12 254 10 
70.
6. 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 sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
II. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania,wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej:
1. Informacje, oświadczenia i dokumenty przekazywane w postępowaniu inne niż oferty, oświadczenia, o 
których mowa w art. 125 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo. sporządza się w postaci elektronicznej zgodnie 
z Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania 
z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma 
zakupowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie S.A. - tel. +48 22 576 87 90 (infolinia 
dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl  .
3. Szczegółowe informacje na temat warunków i sposobu wymiany korespondencji elektronicznej zawiera SWZ.

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.4.3) 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:
18/08/2022
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