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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158856-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
2022/S 060-158856

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.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:
Wykonywanie usług lakierniczych w zakresie malowania taboru tramwajowego i związanych z nimi prac 
blacharskich oraz usług lakierniczych w zakresie budowlanym
Numer referencyjny: LP.281.52.2022

II.1.2) Główny kod CPV
50111000 Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lakierniczych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego Spółka Akcyjna w Krakowie w zakresie:
1. malowania taboru tramwajowego i autobusowego w Stacji Obsługi i Remontów TR, ul. Jana Brożka 7 - 
stanowiących ZADANIE 1,
2. malowania taboru tramwajowego w Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze TT, ul. Jana Brożka 3 - stanowiących 
ZADANIE 2,
3. malowania taboru tramwajowego w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta TH, ul. Ujastek 12 - stanowiących 
ZADANIE 3,
4. prac lakierniczych w zakresie budowlanym we wszystkich obiektach wskazanych powyżej w ramach 
poszczególnych zadań.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 708 032.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
usługi dla Stacji Obsługi i Remontów (TR)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Jana Brożka 7 , Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje malowanie całopojazdowe wagonów tramwajowych, malowanie (konserwacja) 
podwozi i wózków do wagonów tramwajowych i autobusów, malowanie elementów wagonów tramwajowych 
i autobusów oraz części i elementów pozostałych, malowanie w zakresie budowlanym z przygotowaniem 
powierzchni do prac malarskich.
Minimalne i maksymalne ilości przewidywane do realizacji w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy 
zawiera specyfikacja warunków zamówienia.

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
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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. Warunki udzielenia 
zamówienia powtórzonego będą zgodne z warunkami zamówienia podstawowego.

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
Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb przez okres 24 miesięcy nie 
wcześniej niż od 21.06.2022r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (TT)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje malowanie powierzchni zewnętrznej pojazdu, malowanie powierzchni dachu 
wagonu, malowanie powierzchni wewnętrznej wagonu, polerowanie powierzchni lakierowanej wagonu, 
malowanie w zakresie budowlanym z przygotowaniem powierzchni do prac malarskich, spawanie i klejenie 
elementów z tworzyw sztucznych, oznakowanie i oklejanie wagonów (zewnątrz i wewnątrz), wymiana 
uszkodzonych i tracących ważność piktogramów i naklejek, malowanie powierzchni podwozia wagonu.
Minimalne i maksymalne ilości przewidywane do realizacji w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy 
zawiera specyfikacja warunków zamówienia.

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
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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. Warunki udzielenia 
zamówienia powtórzonego będą zgodne z warunkami zamówienia podstawowego.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb przez okres 24 miesięcy nie 
wcześniej niż od 21.06.2022r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta (TH)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Ujastek 12 , Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje malowanie powierzchni zewnętrznej pojazdu, malowanie powierzchni dachu 
wagonu, malowanie powierzchni wewnętrznej wagonu, malowanie powierzchni podwozia wagonu, polerowanie 
powierzchni lakierowanej wagonu, spawanie i klejenie elementów z tworzyw sztucznych, malowanie 
(konserwacja) wózków do wagonów tramwajowych, malowanie w zakresie budowlanym z przygotowaniem 
powierzchni do prac malarskich, drobne prace przy naprawie powłoki lakierniczej.
Minimalne i maksymalne ilości przewidywane do realizacji w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy 
zawiera specyfikacja warunków zamówienia.

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
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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. Warunki udzielenia 
zamówienia powtórzonego będą zgodne z warunkami zamówienia podstawowego.

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
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Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb przez okres 24 miesięcy nie 
wcześniej niż od 21.06.2022r.

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

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:
- wykazu usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
- dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a 
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w przypadku składania oferty zarówno 
na jedno jak i na więcej zadań wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
usług w zakresie malowania taboru tramwajowego i/lub autobusowego o łącznej wartości co najmniej 500 
000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) netto.
W przypadku, gdy wartość wykonanych usług wyrażona była w innej walucie niż złoty (PLN), Wykonawca ustala 
wartość wykonanej usługi w PLN na dzień wykonania usługi (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po 
średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia wykonania usługi, a jeżeli w tym dniu kursu nie 
ogłoszono, to według kursu średniego NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonego.
2. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału mogą być spełnione łącznie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Do oferty należy załączyć 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

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 ustawy Pzp i 
art 109 ust. pkt 1, 4, 5, 8 ustawy Pzp
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie zobowiązany jest złożyć:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
2. oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ;
4. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego;
5. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS;
6. odpis lub informację z KRS lub z CEiDG
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy oraz dokumenty potwierdzające że nie naruszył obowiązków 
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dotyczących płatności płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz 
że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium :
Zadanie 1 w wysokości 38 250,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
Zadanie 2 w wysokości 5 900,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
Zadanie 3 w wysokości 14 700,00 zł (czternaście tysięcy siedemset złotych 00/100)
Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SWZ.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto dla danego zadania. Pozostałe 
informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w SWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Zapłata za usługi nastąpi na podstawie protokołu odbioru przelewem na wskazany w umowie rachunek 
bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i 
zgodnie z umową faktury.
Szczegółowe warunki płatności zawarto w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących 
załącznik do SWZ.

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: 25/04/2022
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: 22/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/04/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Platforma zakupowa Zamawiającego https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/app/login
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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: https://www.uzp.gov.pl/kio

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
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2022
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