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Ogłoszenie nr 559512-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych: Kontynuacja prac remontowo – konserwatorskich 

muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim  

w Krakowie ul. Rakowicka 26 (A-584) 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
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I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Cmentarzy Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 

35056154600000, ul. ul. Rakowicka  26 , 31510   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, 

tel. 126 199 940, e-mail sekretariat@zck-krakow.pl, faks 126 199 990.  

Adres strony internetowej (URL): www.zck-krakow.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.zck-krakow.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.zck-krakow.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  
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Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Oferty należy składać w Kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 

26, pok. 2  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontynuacja prac remontowo – 

konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. 

Rakowicka 26 (A-584)  

Numer referencyjny: P – 4 / PN / 2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont konserwatorski 

zabytkowego muru na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zakres robót obejmuje 

kompleksowy remont w zakresie przeprowadzenia robót budowlanych i prac 

konserwatorskich ceglanego muru na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy odcinku 

muru południowego - wzdłuż pasa Kb – Kc, wzdłuż dawnej strzelnicy. Zamawiający dzieli 

zakres robót na 3 Etapy (przewidziane do wykonania w latach 2018 – 2020; z zastrzeżeniem 

możliwych „przesunięć” zakresu danego etapu (całego lub części), np. w przypadku 

powstania okoliczności pozwalających na realizację w danym roku większego zakresu, pod 
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warunkiem zapewnienia środków oraz warunków na ich wcześniejszą realizację). Etap 1 

(2018 r.) – kompleksowe roboty budowlane i konserwatorskie przy ceglanym murze na ww. 

odcinku - od strony zewnętrznej cmentarza oraz niezbędne roboty budowlane i 

konserwatorskie od strony cmentarza, w tym: prace przygotowawcze i zabezpieczające, 

rozbiórkowe i ziemne, wykonanie inwentaryzacji wątków muru, układu nisz, wnęk i arkad, 

demontaż tablic epitafijnych w celu ich zabezpieczenia, roboty budowlane przy 

fundamentach: naprawa i wzmocnienie fundamentów oraz roboty konstrukcyjne muru 

(wykonanie słupów żelbetowych, pali i wieńca żelbetowego – oczepu zgodnie z projektem 

budowlano – wykonawczym i rysunkami w załączniku nr 4), rozbiórka betonowej nakrywy 

oraz najbardziej zniszczonego fragmentu muru, wysegregowanie cegły rozbiórkowej, wywóz 

gruzu do utylizacji, oczyszczenie z zaprawy oraz odsolenie cegły do ponownego użycia, 

wykonanie zbrojonego wieńca pod odcinek muru rekonstruowanego, wymurowanie – 

odtworzenie rozebranego odcinka muru z użyciem cegły oryginalnej oraz nowej o wysokich 

parametrach technicznych, dobranej wielkością i kolorem, odtworzenie oryginalnych wątków, 

układu arkad i wnęk na tablice (do ekspozycji od strony cmentarza), wykonanie izolacji 

pionowej i poziomej, wykonanie zbrojonego wieńca – nakrywy muru wraz z profilami 

gzymsu, pokrycie dachówką oraz niezbędne roboty budowlane i konserwatorskie w partii 

zwieńczenia muru od strony cmentarza (powiązane z wykonaniem nakrywy muru), naprawa 

muru z cegły od strony zewnętrznej, uzupełnienie znacznych ubytków metodą cerowania, 

oczyszczenie, dezynfekcja, tynkowanie muru od strony zewnętrznej (tynki renowacyjne) oraz 

malowanie, wykonanie opaski z kostki brukowej wzdłuż elewacji zewnętrznej muru, 

uporządkowanie terenu. Etap 2 (2019 r.) – remont konserwatorski muru od strony cmentarza, 

w tym: Konserwacja cegły, wątków ceglanych muru: oczyszczenie, dezynfekcja preparatami 

biobójczymi dopuszczonymi do stosowania w obiektach zabytkowych, uzupełnienie ubytków 

cegieł kitami mineralnymi, w przypadku partii muru nierozebranych także: usunięcie 

wadliwych przemurowań, zdegradowanego spoinowania oraz cegieł zniszczonych, 

doczyszczanie z wtórnych nawarstwień, cementowych kitów i zatarć, zabiegi odsalania, 

wzmocnienie lica muru w ubytkach preparatem impregnującym, uzupełnienie ubytków cegieł 

– cerowanie wątków cegłą rozbiórkową odsoloną, ewentualnie również cegłą nowo 

wypaloną, o wysokich parametrach technicznych, w rozmiarze i kolorystyce zgodnymi z 

oryginalną; wykonanie spoinowania o fakturze i barwie jak spoin oryginalnych (spoiną w 

oparciu o spoiwa mineralne wapienne z niewielkim dodatkiem cementu białego 

portlandzkiego oraz wypełniacze: piasek siany, mączka ceglana, węgiel drzewny); 

Wykończenie gzymsu nakrywy muru od strony cmentarza przy użyciu zaprawy sztukatorskiej 

metodą ciągnioną i jego pomalowanie; rekonstrukcja wypraw tynkowych w niszach zaprawą 

wapienno – piaskową barwioną w masie, hydrofobizacja wątków ceglanych, spoinowania i 

wypraw tynkowych metodą powlekania środkami hydrofobizującymi; scalenie kolorystyczne 

uzupełnień wątków oraz kitów. Etap 3 (2020 r.) – prace konserwatorskie przy tablicach 

epitafijnych z marmuru (dębnickiego oraz różowego), przy krzyżykach z marmuru ze 

zwieńczeń tablic oraz przy obramieniach z piaskowca (zgodnie z programem prac 

konserwatorskich), montaż tablic, krzyżyków i obramień w murze, uporządkowanie terenu, 

wykonanie opaski od strony cmentarza (z kruszywa łamanego, tłucznia kamiennego). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach: 

istotne postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), program prac, dokumentacja 

fotograficzna, mapka cmentarza z zaznaczeniem lokalizacji (załącznik nr 4a do SIWZ), 

dokumentacja projektowa (załącznik nr 4b do SIWZ), przedmiar (załączniki nr 4c do SIWZ).  
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II.5) Główny kod CPV: 45453000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111300-1 

45223500-1 

45262521-9 

92522100-7 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy. Zamówienie zostanie udzielone gdy zostaną zapewnione środki finansowe na 

ten cel. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot wspomnianych zamówień 

stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego, tj. roboty budowlane i prace konserwatorskie przy ceglanym murze i / lub 

jego fundamentach, prace konserwatorskie przy epitafiach z marmuru, elementach 

kamiennych pochodzących z muru cmentarza Rakowickiego. Zamawiający przewiduje 

udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba 

wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego.  

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-27  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie 

spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 
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Załącznik nr 2b do SIWZ.  

Informacje dodatkowe  

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 1 000 000,00 zł.  

Informacje dodatkowe  

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące: 1) 

Doświadczenia tj. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 

roboty budowlane (to jest wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane z których jedna 

polegała na remoncie i konserwacji obiektów architektury typu: ceglany mur, budynki z 

ceglanymi elewacjami o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto, a druga robota polegała na 

remoncie – konserwacji obiektu z marmuru, np. pomnika nagrobnego, tablicy epitafijnej itp., 

2) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca powinien 

dysponować minimum: a) kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 

ograniczeń – doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata. Kierownik budowy musi spełniać 

wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10) to jest musi posiadać uprawnienia 

budowlane określone przepisami prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brał 

udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach ruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (lub posiadać uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa) oraz musi być wpisany na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności 

do właściwej terytorialnie okręgowej izby inżynierów budownictwa, b) kierownikiem zespołu 

konserwatorskiego – do wykonywania i nadzoru prac konserwatorskich – posiadającym 

kwalifikacje zawodowe do prowadzenia prac konserwatorskich zgodnie z art. 37a ustawy z 

dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2187, z 2018 r. poz. 10) – to jest pracami konserwatorskimi, może kierować osoba, która 

ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i 

restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego 

stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co 

najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub 

badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o 

których mowa w art. 14a ust. 2 ww. ustawy), c) zespołem konserwatorskim – składającym się 

z co najmniej 3 osób posiadających co najmniej 9-miesięczną praktykę w realizacji prac 

konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Wymagania przedstawione w pkt 2. ppkt a i 

b, może spełniać jedna osoba. Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dwóch odrębnych 

osób.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
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zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania - Załącznik nr 2a do SIWZ.  

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu - Załącznik nr 2b do SIWZ.  

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, dokumentów o których stanowi pkt 7.1. i 7.2. 

SIWZ. Przedstawione oświadczenia lub dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia. 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie wymagał dokumentu 

potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – polisa OC na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. 2) W celu potwierdzenia spełniania przez 
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Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 

zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: a) wykazu robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający wymaga 

uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej robót budowlanych określonych w pkt. 

5.4.1. SIWZ b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga 

uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej osób wymienionych w pkt. 5.4.2. SIWZ.  

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy 

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 

zobowiązany jest wskazać te części w Formularzu oferty. 2) Wypełniony i podpisany przez 

osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Kosztorys Ofertowy 

sporządzony wg załącznika nr 4 c do SIWZ – przedmiar robót. Zaleca się aby numeracja 

pozycji w kosztorysie ofertowym była zgodna z przedmiarem. 3) Pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

nie jest wskazana jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 4) Do 

oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.  

 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

 

IV.1) OPIS  

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1) Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 

000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 2) Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający jego 

wniesienie, np. potwierdzenie przelewu bankowego. 3) Wadium może być wnoszone w: a) 

pieniądzu (przelew), wpłaconym na konto PKO Bank Polski SA: 24 1020 2892 0000 5102 

0591 6004. Nie dopuszcza się wpłaty gotówki w Kasie Zamawiającego. b) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 
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poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 4) Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy przelać na konto depozytowe Zarządu Cmentarzy Komunalnych w 

Krakowie: PKO Bank Polski SA: 24 1020 2892 0000 5102 0591 6004. 5) Za termin 

wniesienia wadium w formie przelewu przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 6) Wadium wnoszone w formie innej niż przelew należy złożyć w formie 

oryginału w Kasie ZCK w Krakowie, ul. Rakowicka 26, przed terminem składania ofert, 

natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. 7) 

Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy. 8) Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9) W przypadku wniesienia 

wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie 

obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

 

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

wydłużenie okresu gwarancji 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Nie  

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  
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IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Istotne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone 

w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2018-06-04, godzina: 09:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Polski  
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
1) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres 

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów 

innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i 

okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, 

na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą 2) Wykonawca, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W przypadku wystąpienia w 

załącznikach do SIWZ konkretnych marek lub producentów, zamawiający na podstawie art. 

29 ust. 3 ustawy dopuszcza możliwość składania oferty równoważnej tzn. dopuszcza ujęcie w 

ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji, pod 

warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 

Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne musi mieć akceptację 

Zamawiającego. Wycena winna być zgodna z opisem w przedmiarze robót. 4) Wykonawcy, 

którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy: a) 

są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, b) są zobowiązani do złożenia w 

ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 6.7.1. SIWZ. 

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone 

wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 5) Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, 

dokumenty wymienione w pkt. 6.1. SIWZ wraz z informacjami o których stanowi pkt. 6.5. 

SIWZ i pkt. 6.6. SIWZ. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6) 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na sumę stanowiącą 10% ceny oferty brutto, zgodnie z art. 147 – 151 ustawy – w 
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terminie do dnia podpisania umowy. 7) Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 


