Kraków, 12.02.2020 r.
DI.2830.1.2020

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy:

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
„WYKONANIE CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH I USUNIĘĆ DRZEW NA TERENIE
CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE”

Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,
ul. Rakowicka 26 informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
na wykonanie zadania „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy
komunalnych w Krakowie” została wybrana oferta nr 4.
Zakład Usługowo – Handlowy
„JAWOR”
mgr inż. Piotr Musialik
ul. Królewska 4A
32-087 Bibice
Cena oferty wynosi: 20 520,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w treści Ogłoszenia
z dnia 18.09.2019 r. Oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, została
sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu. Oferta otrzymała najwyższą
ilość punktów w oparciu o zastosowane w prowadzonym postępowaniu kryteria, a Wykonawca
ją składający nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferowana cena przekracza kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednakże postanowił
zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
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Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert i porównania złożonych ofert zawierających punktacje
przyznaną ofertom.

Numer
oferty

1

2

3

4

5

6

Punktacja

Nazwa (firma), adres
Wykonawcy
Usługi Leśne i Ogrodnicze
ELITELAS
Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Durdy 141
39-450 Baranów Sandomierski
F-MAR
Franczyk Marcin
Poręba Wielka 250
34-735 Niedźwiedź
Maciej Byrczek
Dendrologicznie
Wietrzno 155
38-451 Równe
Zakład Usługowo – Handlowy
„JAWOR”
mgr inż. Piotr Musialik
ul. Królewska 4A
32-087 Bibice
F.H.P.U. „LILAK”
Tomasz Brzęk
32-862 Porąbka Iwkowska 36
Zakład Konserwacji Zieleni
„Ogród – System II”
mgr inż. Anna Szczubiał
ul. Zawiła 19
30-442 Kraków

Cena
(C)

Suma

50,51

50,51

----------

----------

----------

----------

100,00

100,00

80,27

80,27

48,47

48,47

Pozostałe informacje:
Oferta nr 2
Oferta Wykonawcy: F-MAR Franczyk Marcin, Poręba Wielka 250, 34-735 Niedźwiedź, nie
była rozpatrywana gdyż nie spełnia warunków w postępowaniu.
Zgodnie z ust. 8 pkt 2 Ogłoszenia Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą „Wykaz usług”
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: 2 usługi o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda,
polegających na usunięciu drzew i krzewów, oraz 1 usługi wykonanej na terenach zieleni
wpisanych do rejestru zabytków, polegającej na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych drzew. Do
niniejszego wykazu Wykonawca miał dołączyć dowody (referencje) określające czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca do swojej oferty załączył „Wykaz usług” zawierający tyko jedną usługę
określając jedynie jej wartość oraz datę i miejsce wykonywania. Przedmiot Zamówienia został
2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
tel. +48 12 619 99 00, +48 12 619 99 91
fax +48 12 619 99 90, sekretariat@zck-krakow.pl
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26
Nr rach. bankowego: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
www.zck-krakow.pl

określony jako „Umowa”, a Podmiot jako „Podwykonawca”. Wykonawca do swojej oferty nie
załączył referencji ani żadnego innego dokumentu potwierdzającego czy wykazana usługa
została wykonana należycie.
Zgodnie z ust. 8 pkt 3 Ogłoszenia Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą „Wykaz osób”
zawierający osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 1
osoba nadzorująca prace i co najmniej 2 osoby wykonujące cięcia.
Wykonawca do swojej oferty załączył „Wykaz osób” zawierający dwie osoby. Przy jednej
Zakres wykonywanych czynności został określony jako „Kierownik robót”, natomiast przy drugiej
jako „Pracownik”.
W związku z powyższym niniejsza oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Oferta nr 3
Oferta Wykonawcy: Maciej Byrczek Dendrologicznie, Wietrzno 155, 38-451 Równe, nie
była rozpatrywana gdyż nie spełnia warunków w postępowaniu.
Zgodnie z ust. 8 pkt 2 Ogłoszenia Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą „Wykaz usług”
i dołączyć do niego dowody (referencje) określające czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Wykonawca do swojej oferty załączył „Wykaz usług” zawierający trzy wymagane usługi,
jednakże nie dołączył referencji ani żadnego innego dokumentu potwierdzającego czy wykazane
usługi zostały wykonane należycie.
W związku z powyższym niniejsza oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Oferta nr 5
Została poprawiona oczywista omyłka pisarska w Formularzu Ofertowym Wykonawcy:
F.H.P.U. „LILAK” Tomasz Brzęk, 32-862 Porąbka Iwkowska 36:
Było:
brutto: 25 536,60 zł
słownie brutto: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć zł 60/100
Ma być:
brutto: 25 563,60 zł
słownie brutto: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy zł 60/100
Zamawiający do oceny ofert przyjął kwotę 25 563,60 zł zgodną z Zakresem Prac
– Przedmiarem.

Dyrektor
Paweł Sularz

Otrzymują:
1.Strona www.zck-krakow.pl
2.A/a
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