Kraków, 05.03.2020 r.
DI.2830.3.2020
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:
„Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę
kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/przebudowę alejek
na cmentarzu Kobierzyn – Lubostroń w Krakowie”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu
zamówienia” (Załączniki nr 2 do Ogłoszenia) oraz w „Istotnych postanowieniach umowy”
(Załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
4. Termin wykonania zamówienia:
1) do 30 dni od dnia zawarcia umowy – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu
3 wersje koncepcji, w celu wybrania przez Zamawiającego, w ciągu 10 dni, jednej
uzgodnionej wersji do dalszej realizacji,
2) do 100 dni od dnia zawarcia umowy – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu
wstępny projekt wykonawczy i wstępny kosztorys inwestorski oraz wstępny projekt
budowlany do akceptacji, przy czym na dokonanie uzgodnień rozwiązań zawartych
w projekcie i jego akceptacji Zamawiający ma max. 15 dni, i ponownej wersji – 7 dni,
3) do 170 dni od dnia zawarcia umowy – Wykonawca składa kompletny wniosek
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do organu administracji architektonicznobudowlanej, oraz uzyskuje i przedkłada Zamawiającemu zawiadomienie, z organu
administracji architektoniczno-budowlanej, o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji pozwolenia na budowę, na całość zamierzenia objętego niniejszą
umową,
4) do 30.11.2020 r. - końcowy termin wykonania zamówienia, oznaczający termin
przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej określonej w Załączniki nr 2
1
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

do Ogłoszenia pn. „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z ostateczną decyzją
pozwolenia na budowę i dziennikiem budowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż
30 000,00 zł.
2) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał
minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości dotyczące
a) Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej (co najmniej w zakresie projektu budowlanego,
wykonawczego i kosztorysu), o łącznej wartość dwóch wykazanych usług nie
mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.
b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
tj. Wykonawca powinien dysponować co najmniej:
I.
projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej, a także posiadającego doświadczenie
w projektowaniu dwóch obiektów budowlanych w zakresie odpowiadającym
posiadanym uprawnieniom,
II. projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej, a także posiadającego doświadczenie
w projektowaniu dwóch obiektów budowlanych w zakresie odpowiadającym
posiadanym uprawnieniom,
III. projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności
inżynieryjnej
drogowej,
a
także
posiadającego
doświadczenie
w projektowaniu dwóch obiektów budowlanych w zakresie odpowiadającym
posiadanym uprawnieniom.
Wymagania przedstawione w pkt 5 ppkt 2b Ogłoszenia, może spełniać
jedna osoba. Zamawiający nie wymaga w tym zakresie odrębnych osób.
c) 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”.
6. Dokumenty, jakie należy złożyć w ofercie:
1) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Formularz oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia),
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga 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 30 000,00 zł.
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3)

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga
a) wykazu usług (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 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 wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej usługi
określone w pkt. 6 ppkt. 2a Ogłoszenia.
Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w wykazie usługi obejmują szerszy
zakres, niż wymagany w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 6
ppkt. 2a Ogłoszenia, w w/w wykazie należy jednoznacznie określić wartość
wykazywanych w nim usług.
b) wykaz osób (załącznik nr 5 do Ogłoszenia) skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzianych za
świadczenie usług, 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
określonych w pkt. 6 ppkt. 2b. SIWZ.

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. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu Ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do Ogłoszenia, oraz złożyć w Kasie Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pok. 2 lub przesłać na adres
e-mail: przetargi@zck-krakow.pl do dnia 18.03.2020 r. godz. 10.00
2) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
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Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE prowadzone
na podst. art. 4 pkt 8 ustawy PZP

ZŁOŻYĆ W KASIE
Oferta na:
„Opracowanie koncepcji i dokumentacji
projektowej na budowę kolumbariów,
przebudowę ogrodzenia i remont/przebudowę alejek
na cmentarzu Kobierzyn – Lubostroń w Krakowie”
Nie otwierać przed 18.03.2020 r. godz. 10.00
9. Osoba upoważniona do kontaktów:
1) Katarzyna Kitlińska – tel.: 12 619-99-40 – sprawy merytoryczne
2) Beata Łętowska – tel.: 12 619-99-40 – sprawy proceduralne
10. Informacja dodatkowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.
3) Wadium nie jest wymagane.
4) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
7) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
8) 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.
9) Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.
b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul.
Rakowicka 26, 31-510 Kraków; e-mail: iod@zck-krakow.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
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d)
e)

f)

g)
h)

i)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie odrębnych przepisów.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa, a w przypadku zawarcia umowy co najmniej przez okres
równy okresowi przedawnienia roszczeń.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w odrębnych przepisach,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
posiada Pani/Pan:
I.
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących,
II. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
III. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
IV. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
nie przysługuje Pani/Panu:
I.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
II. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
III. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykaz załączników do Ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2a – Szkic sytuacyjny/Rysunek poglądowy
4. Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
5. Załącznik nr 4 – Wykaz osób
6. Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Zatwierdzam:
Z upoważnienia Dyrektora
Katarzyna Izdebska
Z-ca Dyrektora
ds. Planowania i Infrastruktury
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