Kraków, 18.07.2019 r.
DI.2830.5.2019
OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym
prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

1.

Zamawiający:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

2.

Tryb zamówienia:
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy
dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu
zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub
usług.

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i modernizacja infrastruktury na
Cmentarzu Podgórze w Krakowie – część 4 (modernizacja alejki między kwaterą Ia
i IIa wraz z modernizacją schodów S11).
4. Informacja dodatkowe:
Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.
Nie ma możliwości złożenia oferty częściowej.
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Termin wykonania zamówienia:
1) Od dnia zawarcia umowy do dnia: 21.10.2018 r.
2) Termin zakończenia umowy oznacza:
 zrealizowane zostaną wszystkie roboty budowlano – montażowe,
 zostanie sporządzona, skompletowana i dostarczona do Zamawiającego
kompletna dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza wraz z dokumentem potwierdzającym złożenie jej w PODGiK
w celu uzyskania stosownej klauzuli.
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6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
Według pkt. 5 Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1 do ogłoszenia. Ocena
spełnienia tych warunków polegać będzie na sprawdzeniu oferty pod kątem
zamieszczenia i prawidłowości wszystkich wymaganych dokumentów.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Według pkt. 14 Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1 do ogłoszenia.
8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na piśmie, w sposób czytelny i trwały, na
załączonym Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do IWZ, oraz złożyć
w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu w Kasie Zarządu
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pok. 2 do dnia 29.07.2019
r. godz. 09:30.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
znak postepowania: DI.2830.5.2019
Oferta na:
„Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze w Krakowie
– część 4 (modernizacja alejki między kwaterą Ia i IIa wraz z modernizacją
schodów S11)”
Nie otwierać przed ………………….. r., godz. ………………

9. Osoba upoważniona do kontaktów:
Katarzyna Marszałek – Kitlińska – tel. 12 619 99 40
10. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku
niniejszym ogłoszeniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód,
w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru
innego Wykonawcy.
5. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:
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a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).
b) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której będą Państwo
stroną.
c) Podanie danych: imię, nazwisko, adres i nr PESEL jest wymogiem zawarcia
umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
d) Ponadto informujemy, że Państwa dane w zakresie: imię i nazwisko, przedmiot
umowy, wartość umowy będą udostępniane na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Krakowa.
Wykaz załączników do Ogłoszenia:
 Załącznik nr 1 – Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami

Zatwierdzam:
Dyrektor
Paweł Sularz
podpis Kierownika Zamawiającego
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