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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432389-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi utrzymania cmentarzy
2020/S 179-432389
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Adres pocztowy: ul. Rakowicka 26
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-510
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Łętowska
E-mail: przetargi@zck-krakow.pl
Tel.: +48 126199940
Faks: +48 126199990
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zck-krakow.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zck-krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
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
Numer referencyjny: P – 10 / PN / 2020

II.1.2)

Główny kod CPV
98371111 Usługi utrzymania cmentarzy

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są prace porządkowe na cmentarzach komunalnych w Krakowie, a także utrzymanie
czystości na cmentarzach i kwaterach grobownictwa wojennego na terenie gminy miejskiej Kraków.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) całoroczne opróżnianie koszy na odpady na terenie cmentarzy wraz z przewozem odpadów segregowanych
na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie cmentarza (nie dotyczy części 5);
2) prace porządkowe;
3) pielęgnację zieleni niskiej;
4) wywóz odpadów zielonych (odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych ogrodów, parków, cmentarzy);
5) odśnieżanie wraz z wywozem śniegu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazujący m.in. zakres prac, rodzaje powierzchni oraz
częstotliwość wykonywania czynności znajduje się w:
a) załącznikach nr 1–5 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia – zakres rzeczowy);
b) załącznikach nr 6–10 do SIWZ (przedmiary);
c) załączniku nr 13 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1 – Prace porządkowe na terenie Rejonu Rakowice
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prace porządkowe na terenie Rejonu Rakowice, który obejmuje cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2 – Prace porządkowe na terenie Rejonu Podgórze
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prace porządkowe na terenie Rejonu Podgórze, który obejmuje cmentarze: Podgórski, Stary Podgórski,
Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Kobierzyn Lubostroń, Kobierzyn Maki Czerwone.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 3 – Prace porządkowane na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
90620000 Usługi odśnieżania
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prace porządkowane na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia:
1. fragment I: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. fragment II: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 4 – Prace porządkowane na terenie Cmentarza Grębałów
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prace porządkowane na terenie Cmentarza Grębałów.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 5 – Prace porządkowe na terenie cmentarzy i kwaterach grobownictwa wojennego
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Prace porządkowe na terenie cmentarzy i kwaterach grobownictwa wojennego:
1) Cmentarz Komunalny Rakowice w Krakowie (w tym część od ulicy Prandoty);
2) Cmentarz Komunalny Podgórze w Krakowie;
3) Cmentarz Skotniki;
4) kwatera wojenna na terenie Cmentarza Parafialnego w Borku Fałęckim w Krakowie;
5) cmentarz przy ul. Siostry Faustyny;
6) Zespół Cmentarno-Pomnikowy Wzgórza Krzesławickie;
7) dwie mogiły zbiorowe w Lesie Tynieckim;
8) pomnik na cmentarzu przy ul. Maki Czerwone.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24, spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń metodą „spełnia, nie spełnia”. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w
postępowaniu zostanie wykluczony.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (przesłanki obligatoryjne).
4. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 ustawy.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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.
2. JEDZ, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 ustawy.
3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES;
b) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami
prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych
dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds.
informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę
kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl
6. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać załączony do zaszyfrowanej oferty zgodnie z
zapisami pkt 11.1.1 i pkt 11.1.2 SIWZ oferty Wykonawcy.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach
dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się
wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w
regulaminie korzystania z miniPortalu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1. Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż:
1) dla części 1 – 1 000 000,00 PLN,
2) dla części 2 – 550 000,00 PLN,
3) dla części 3 – 1 000 000,00 PLN,
4) dla części 4 – 600 000,00 PLN,
5) dla części 5 – 200 000,00 PLN.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty ubezpieczenia sumują się.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1 SIWZ:
a) pkt 7.2.1.2 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
b) pkt 7.2.1.1, 7.2.1.3 i 7.2.1.4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2.2.1.1 i 7.2.2.1.2 lit. a SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 7.2.2.1.2 lit. b SIWZ, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.2.2.1 SIWZ zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.2.3 SIWZ stosuje się.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
7.2.1.2 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.2.2.1.1 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.2.3 SIWZ zdanie
pierwsze stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dla
części od 1 do 5, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:
1a. część 1–4: 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 jedną usługę
polegającą na utrzymaniu czystości terenu cmentarza lub terenu parku, 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. Wykonawca, który ma zamiar złożyć ofertę na więcej niż jedną
część zamówienia winien w zakresie zdolności zawodowej wykazać się spełnieniem warunku najwyższego
(zawierającego najwyższe wymagania) spośród części zamówienia, na które ma zamiar złożyć ofertę;
1b. część 5: 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 jedną usługę
polegającą na utrzymaniu czystości terenu cmentarza lub terenu parku na łącznym obszarze nie mniejszym
niż: tereny zielone o powierzchni co najmniej 3,00 ha oraz tereny utwardzone o powierzchni co najmniej 1,00
ha, obejmującą zakres prac odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np.,
prace porządkowe, pielęgnacja zieleni niskiej, wywóz odpadów zielonych, odśnieżanie wraz z wywozem śniegu.
2. Zdolności techniczne, tj.: Wykonawca musi posiadać w swoich zasobach sprzęt dla cz. 1 wymieniony w pkt
5.4.2.1 SIWZ, dla cz. 2 wymieniony w pkt 5.4.2.2 SIWZ, dla cz. 3 wymieniony w pkt 5.4.2.3 SIWZ, dla cz. 4
wymieniony w pkt 5.4.2.4 SIWZ, dla cz. 5 wymieniony w pkt 5.4.2.5 SIWZ w co najmniej wskazanych ilościach.
Wykonawca wybierający do realizacji więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wykazać spełnienie
warunku udziału w postępowaniu, w postaci dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, określonym
dla każdej z tych części co oznacza, że koniecznym będzie wykazanie spełnienia warunku stanowiącego sumę
wszystkich warunków określonych dla wybranych przez Wykonawcę do realizacji części zamówienia. Zgodnie z
pkt 5.4.2 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Doświadczenie:
— cz. 1 na obszarze nie mniejszym niż 30,00 ha, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto,
— cz. 2 na obszarze nie mniejszym niż 10,00 ha, o łącznej wartości nie mniejszej niż 550 000,00 PLN brutto,
— cz. 3 na obszarze nie mniejszym niż 30,00 ha, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto,
— cz. 4 na obszarze nie mniejszym niż 15,00 ha, o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto,
— cz. 5 na obszarze nie mniejszym niż tereny zielone o powierzchni co najmniej 3,00 ha oraz tereny
utwardzone o powierzchni co najmniej 1,00 ha, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto.
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
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potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej usług określonych w pkt 5.4.1 SIWZ.
Uwaga: W przypadku gdy przedstawione w wykazie usługi obejmują szerszy zakres niż wymagany w warunku
udziału w postępowaniu określonym w pkt 5.4.1 SIWZ, w ww. wykazie należy jednoznacznie określić wartość
wykazywanych w nim usług;
3. wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych określonych w pkt 5.4.2 SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy (wraz z załącznikami) stanowią
załącznik nr 13 do SIWZ.
2. Istotne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w Istotnych
postanowieniach umowy (załącznik nr 13 do SIWZ).

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
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1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w budynku Zamawiającego, Kraków, ul. Rakowicka 26, sala konferencyjna
(sekretariat, I piętro).
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
— część 1: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
— część 2: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
— część 3: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
— część 4: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
— część 5: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty wadium sumują się. Wadium w
formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie innej niż
pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania
ofertą. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części 11.1.2 SIWZ oferty Wykonawcy.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
b) wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony wg załącznika nr 6–10 do SIWZ – przedmiar, w postaci
elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisany dokument elektroniczny
powinien zostać załączony do zaszyfrowanej oferty zgodnie z zapisami pkt 11.1.1 i pkt 11.1.2 SIWZ oferty
Wykonawcy;
c) dowód wniesienia wadium.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w
pkt 7.4.1.1 SIWZ. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę
w formie elektronicznej. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej (tj.
z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo
tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć
kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (JEDZ w formie
elektronicznej), o którym mowa w punkcie 6.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
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podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ, o tych podmiotach w JEDZ.
Wykonawca, który powołuje się na te podmioty składa także odrębne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące
tych podmiotów.
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 7.2 SIWZ oraz właściwych oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt 7.2.1
SIWZ odpowiednio do udostępnianych zasobów.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w rozdziale VI ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 2245878
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020
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