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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216761-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
2022/S 080-216761

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 060-158856)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/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

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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 060-158856

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 25/04/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 22/07/2022
Powinno być:
Data: 01/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/04/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 09:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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I.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.
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.
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