
 

 
 

  

  

OO  GG  ŁŁ  OO  SS  ZZ  EE  NN  II  EE      OO      ZZ  AA  MM  ÓÓ  WW  II  EE  NN  II  UU  

pn.: 

Wykonanie etapu 1 - ,,Bramkowe wejścia z kontrolą dostępu od strony północnej – wejście 

boczne i wejście główne z dostępem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 

wózkach do budynku administracyjnego MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3 

w Krakowie” 

znak sprawy: LP.281.49.2021  

 

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. św. 

Wawrzyńca 13. 

Adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, tel.: 12 254 11 58 , e-mail: 

zamowienia@mpk.krakow.pl 

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   

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania 

ofert częściowych: 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu bramkowych wejść  

z kontrolą dostępu od strony północnej – wejście boczne i wejście główne z dostępem dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach do budynku administracyjnego MPK S.A.  

w Krakowie ul. Jana Brożka 3 w Krakowie (ETAP I). 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Termin wykonania zamówienia: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

1. Zamawiający w dniu 12.05.2021 r. zorganizuje  wizję lokalną na terenie stacji przy ul. Brożka. 

Spotkanie Wykonawców zainteresowanych udziałem w wizji odbędzie się o godz. 9:00 przy 

wejściu na teren Stacji przy ul J. Brożka 3, 30-347 Kraków.  

2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na  jeden dzień przed planowanym terminem zebrania 

zgłosić chęć uczestniczenia w wizji. Udział w wizji lokalnej  nie jest obowiązkowy. 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

a) poprzez posiadanie doświadczenia rozumie się wykonanie w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, jednej lub dwóch robót polegających na budowie instalacji 

teleinformatycznych i systemu kontroli dostępu  za kwotę 80 000,00 zł. 

W przypadku, gdy wartość wykonanych robót budowlanych wyrażona była w innej 

walucie niż złoty (PLN), Wykonawca ustala wartość wykonanej roboty budowlanej w PLN 
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na dzień wykonania roboty budowlanej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia wykonania roboty 

budowlanej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według kursu średniego NBP 

ostatnio przed tą datą ogłoszonego. 

 

b) poprzez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozumie się 

dysponowanie osobami (min. 1 osoba) uprawnionymi do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektrycznej, posiadającymi ważne 

na dzień składania ofert zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego i uprawnienia E i D w zakresie urządzeń elektroenergetycznych grupy I do 

1 kV.  

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa wyżej nastąpi na podstawie 

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w SIWZ, na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu 

składania ofert, jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych 00/100) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena oferty (brutto) - 100%  

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej 

w terminie do dnia 25.05.2021 do godz. 10:30. Liczy się data wpływu oferty na Platformę. 

Miejsce i termin otwarcia ofert 25.05.2021 o godz. 11:00. 

Czynność otwarcia ofert zostanie dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego, bez udziału 

przedstawicieli Wykonawców  i osób trzecich. 

Termin związania ofertą: 60 dni. 

 

 

Zatwierdzono w systemie EZD, numer (ID) dokumentu WW21002184 

 

 

 


