Kraków, 30.01.2020 r.
DI.2830.1.2020
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
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

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 (tj.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843).
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:

4.

5.

„Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie
cmentarzy komunalnych w Krakowie”
Zakres prac obejmuje:
1. cięcia pielęgnacyjne,
2. usuwanie drzew,
3. usuwanie konarów i gałęzi nadłamanych, odłamanych i zawieszonych w koronie,
4. zakładanie wiązań elastycznych.
Prace wykonywane będą na terenie następujących cmentarzy komunalnych w Krakowie:
1. Cm. Rakowicki (ul. Rakowicka)
2. Cm. Mydlniki (ul. Balicka)
3. Cm. Bronowice (ul. Pasternik)
4. Cm. Podgórski (ul. Wapienna)
5. Cm. Podgórski Stary (ul. Powstańców Śląskich)
6. Cm. Wola Duchacka (ul. Wspólna)
7. Cm. Czerwone Maki (ul. Czerwone Maki)
8. Cm. Lubostroń (ul. Lubostroń)
9. Cm. Pychowice (ul. Sodowa)
10. Cm. Prokocim (ul. Bieżanowska)
11. Cm. Prądnik Czerwony (ul. Powstańców)
12. Cm. Grębałów (ul. Darwina)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Istotnych postanowieniach umowy
(Załącznik nr 6 do Ogłoszenia) oraz w Zakresie prac – Przedmiarze (Załączniki nr 7 do
Ogłoszenia).
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6.

Termin wykonania zamówienia:
1. Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

7.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a)

cena brutto (C) – waga kryterium: 100%
cena oferty najtańszej
C = ---------------------------------- x 100
cena badanej oferty

8.

Dokumenty, jakie należy złożyć w ofercie:
1. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Formularz oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia). Cena oferty podana
w Formularzu Oferty musi odpowiadać cenie całkowitej wynikającej z Zakresu Prac
– Przedmiaru,
2. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Wykaz usług (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej 3 usługi z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia w tym:
a) 2 usługi o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, polegających na
usunięciu drzew i krzewów, oraz
b) 1 usługi wykonanej na terenach zieleni wpisanych do rejestru zabytków,
polegającej na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych drzew.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
3. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Wykaz osób (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia), zawierający osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 1 osoba nadzorująca
prace i co najmniej 2 osoby wykonujące cięcia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, spełniających wymagania
które zostały opisane w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do niniejszego wykazu należy dołączyć
kopie dokumentów potwierdzających uzyskane przez wskazane osoby wymagane
wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Wymóg ten wynika z konieczności
dołączania niniejszych dokumentów m.in. do wniosków, które ZCK w Krakowie kieruje
do odpowiednich Służb.
4. podpisane przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
Oświadczenie o dysponowaniu osobami (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia),
5. podpisane przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
Oświadczenie o posiadaniu i dysponowaniu narzędziami i urządzeniami
technicznymi (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia),
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6.

7.
9.

kopia opłaconej polisy, a w przypadku braku polisy inny dokument ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
minimalną sumę 20 000,00 zł
wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Zakres Prac – Przedmiar (wg załącznik nr 7 do Ogłoszenia).

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w punkcie 2 – 6.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu
oferty pod kątem zamieszczenia i prawidłowości wszystkich wymaganych
dokumentów, oraz zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 10% ceny oferty brutto, w terminie do dnia
podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub w kilku
następujących formach:
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) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna,
bezwarunkowa, nie podlegająca przenoszeniu i płatna na pierwsze żądanie
Zamawiającego.
4. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy
niż okres realizacji umowy i rękojmi za wady.
5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały
określone w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do Ogłoszenia).
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie określonej w pkt. 2 i 3, jako Beneficjenta należy wskazać
„Gminę Miejską Kraków, z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP:
676-101-37-17, reprezentowaną przez: Pawła Sularza – Dyrektora Zarządu
Cmentarzy Komunalnych z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków”.
11. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy sporządzić w języku polskim, na piśmie, w sposób czytelny i trwały.
2. Oferty należy złożyć w Kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, pok. 2, do dnia 07.02.2020 r. do godz. 12.00
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
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4.

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE prowadzone
na podst. art. 4 pkt 8 ustawy PZP

ZŁOŻYĆ W KASIE ZCK
Oferta na:
„Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie
cmentarzy komunalnych w Krakowie”
Nie otwierać przed ………………… r. godz. …:…
12. Osoba upoważniona do kontaktów:
1. Grzegorz Rudek – tel.: 12 619-99-41 – sprawy merytoryczne
2. Beata Łętowska – tel.: 12 619-99-40 – sprawy proceduralne
13. Informacja dodatkowe:
1. Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.
2. Nie ma możliwości złożenia oferty częściowej.
3. Wadium nie jest wymagane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
6. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. 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.
8. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:
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.
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Wykaz załączników do Ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Wykaz usług
3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu i dysponowaniu narzędziami i urządzeniami
technicznymi
6. Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy
7. Załącznik nr 7 – Zakres prac – Przedmiar

Zatwierdzam:
Kierownik
Działu Infrastruktury
Paweł Mikuła
podpis Kierownika Działu Zamawiającego
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