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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 1) 

DOTYCZY:POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „PRACE PORZĄDKOWE NA 
CMENTARZACH KOMUNALNYCH W KRAKOWIE, A TAKŻE UTRZYMANIE 
CZYSTOŚCI NA CMENTARZACH I KWATERACH GROBOWNICTWA 
WOJENNEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW – W PODZIALE NA 
PIĘĆ CZĘŚCI” 

 

Nr sprawy P – 1 / PN / 2020 

 

Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,  

ul. Rakowicka 26, informuje, że w sprawie ww. postępowania wpłynęły pytania  

od Wykonawcy. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1:  

Mam pytanie odnośnie przetargu na „Prace porządkowe na cmentarzach komunalnych  

w Krakowie, a także utrzymanie czystości na cmentarzach i kwaterach grobownictwa wojennego 

na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w podziale na pięć części” w SIWZ piszą Państwo  

o warunkach udziału w postępowaniu jeden z nich dotyczy aby "co najmniej jedną usługę 

polegającą na utrzymaniu czystości terenu cmentarza lub terenu parku na obszarze nie 

mniejszym niż 22,00 ha, obejmującą zakres prac odpowiadający pod względem zakresu 

rzeczowego charakterowi zamówienia, np. opróżnianie koszy na odpady na terenie cmentarzy 

lub na terenach parków wraz z przewozem odpadów segregowanych na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego na terenie cmentarza, prace porządkowe, pielęgnacja zieleni niskiej, 

wywóz odpadów zielonych, odśnieżanie wraz z wywozem śniegu, o łącznej wartości nie 

mniejszej niż 230 000,00 zł (brutto)" Czy w przypadku gdy Nasza firma prowadzi pielęgnacje 

terenu zewnętrznego na uczelni AGH, w którym znajduje się skwer to czy taka usługa będzie 

przez Państwa akceptowana? 

 

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie prowadzonego postępowania, to jest przed 

składaniem ofert, nie odpowiada na pytania dotyczące oceny spełniania lub nie spełniania 

warunków udziału postępowaniu przez Wykonawców. 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa w dniu 18.03.2020 r.  

o godzinie 09:00. 

Dyrektor 

Paweł Sularz 
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