Kraków, 14.12.2020 r.
DI.2831.17.2020
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 2)
DOTYCZY:POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „OPRACOWANIE KOMPLEKSOWYCH
WIELOBRANŻOWYCH KONCEPCJI POSZERZENIA / ROZBUDOWY CMENTARZA
GRĘBAŁÓW ORAZ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY NA
ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI CMENTARZA GRĘBAŁÓW”
Nr sprawy P – 17 / 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 2:
W nawiązaniu do treści SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o korektę kryteriów oceny w taki
sposób aby wszystkim podmiotom gospodarczym umożliwić uczciwą konkurencję. Zwracamy
się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ (odnoszącego się do zdolności technicznej lub zawodowej
wykonawcy) w punkcie:
5.4.1.1. co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej koncepcji/
wielobranżowego projektu budowlanego, dot. zagospodarowania terenu np. parku,
cmentarza, terenu sportu i rekreacji, terenu osiedla itp. (obejmującego
zaprojektowanie chodników/alejek/dróg, kanalizacji, oświetlenia, małej architektury
itp.) o powierzchni co najmniej 3 ha.
5.4.1.2. co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu koncepcji/projektu budowlanego,
dot. budowy odwodnienia terenu o nawierzchni utwardzonej (typu: odwodnienie terenu
zabudowy mieszkaniowej/osiedla, odwodnienie terenu cmentarza – alejek,
odwodnienie ciągów pieszych, placów, skwerów, terenów sportu i rekreacji itp.) o
powierzchni co najmniej 5 ha (łączna powierzchnia całego terenu objęta
opracowaniem/ projektem zagospodarowania, w ramach jednej koncepcji/ projektu), z
łączną długością ciągów kanalizacji deszczowej wynoszącą co najmniej 500mb i
łączną długością odwadnianych ciągów jezdnych/pieszych/ jezdno-pieszych
(dróg/alejek/chodników) wynoszącą co najmniej 1000mb,
Na zapisy:
5.4.1.1. co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej koncepcji/
wielobranżowego projektu budowlanego, dot. zagospodarowania terenu np. parku,
cmentarza, terenu sportu i rekreacji, terenu osiedla itp. (obejmującego
zaprojektowanie chodników/alejek/dróg, kanalizacji, oświetlenia, małej architektury
itp.) o powierzchni około 3 ha.
5.4.1.2. co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu koncepcji/projektu budowlanego,
dot. budowy odwodnienia terenu o nawierzchni utwardzonej (typu: odwodnienie terenu
zabudowy mieszkaniowej/osiedla, odwodnienie terenu cmentarza – alejek,
odwodnienie ciągów pieszych, placów, skwerów, terenów sportu i rekreacji itp.) o
powierzchni około 3 ha (łączna powierzchnia całego terenu objęta opracowaniem/
projektem zagospodarowania, w ramach jednej koncepcji/ projektu), z łączną
długością ciągów kanalizacji deszczowej wynoszącą co najmniej 500mb i łączną
długością
odwadnianych
ciągów
jezdnych/pieszych/
jezdno-pieszych
(dróg/alejek/chodników) wynoszącą co najmniej 1000mb.
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Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że powierzchnia terenu objęta przedmiotem zamówienia wynosi
w sumie ponad 25 ha (łączna powierzchnia istniejącego cmentarza ponad 22 ha i ok. 3 ha
powierzchnia przeznaczona pod rozbudowę). Ustalając warunki udziału w postepowaniu
Zamawiający kierował się zarówno tym, by zapewnić odpowiednie doświadczenie Wykonawcy
w projektowaniu zagospodarowania i odwodnienia, jak i nie ograniczyć zbytnio możliwości
udziału w postepowaniu podmiotów, ze względu na zbyt dużą powierzchnię terenu, dla jakiego
żądałby wykazania się doświadczeniem. Mając na uwadze powyższe, w szczególności
powierzchnie cmentarza, Zamawiający uznaje, że ograniczenie powierzchni terenu objętego
projektem zagospodarowania do „co najmniej 3 ha” i projektem odwodnienia do „co najmniej
5 ha”, zapewnia uczciwą konkurencje pośród potencjalnych Wykonawców i równocześnie
zapewnia odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności zespołu Projektowego, niezbędne
do wykonania przedmiotu objętego zamówieniem.
W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmian w treści SIWZ.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa w dniu 18.12.2020 r.
o godzinie 09:30.

Dyrektor
Paweł Sularz

Rozdzielnik:
1.Tablica ogłoszeń
2.Strona www.zck-krakow.pl
3.A/a
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