
 

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

na: 
„SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW CHEMII WARSZTATOWEJ ORAZ ELEMENTÓW 

ELEKTRYCZNYCH I ŚRUBOWYCH WURTH” 
znak sprawy: LP.281.140.2022 

 
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 19 
44.  
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 są sukcesywne dostawy preparatów chemii warsztatowej oraz elementów 
elektrycznych i śrubowych WURTH w zakresie określonym w „Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia” (SIWZ).   
Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych oddzielnie na zadania nr 1-2 zgodnie z podziałem określonym w załącznikach nr 6.1 – 6.2 
do SIWZ.  
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Termin wykonania zamówienia:  
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, w miarę potrzeb, przez okres 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy w oparciu o indywidualnie składane zamówienia określające ilości 
i asortyment zamawianych wyrobów. 
2. Wykonanie poszczególnych zamówień (dostaw): do 3 dni roboczych od daty złożenia 
zamówienia (e-mailem). 
Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ.  
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:  
Zadanie Nr 1         2340,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100) 
Zadanie Nr 2         780,00 zł ( słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Cena oferty brutto – 100% dla każdego zadania oddzielnie 
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej 
Zamawiającego w terminie do dnia do dnia  08.08.2022 r. do godz. 10.30 (liczy się data wpływu oferty 
na platformę). 
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dnia  08.08.2022 r. do godz. 11.00 
Czynność otwarcia ofert zostanie dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego, bez udziału 
przedstawicieli Wykonawców  i osób trzecich. 
Termin związania ofertą: 60 dni. 
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