Kraków, 15.12.2020 r.
DI.2831.17.2020
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 3)
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 3:
Zamawiający w punkcie 5.4.1. określa wymagane doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert.
Postawione kryteria wymaganego doświadczenia wraz z podanymi parametrami mocno już
zawężają grono wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu – co można uznać za
uzasadnione interesem Zamawiającego.
Okres 3 lat jest to jednak okres bardzo krótki, biorąc długotrwałość procesów projektowych tej
skali, a zatem też częstotliwość z jaką można takie projektu wykonywać. Nie jest on też możliwy
do uzasadnienia zmianami w sztuce projektowej lub w technologii budownictwa czy też
w prawie, powodującymi, że doświadczenie takie mogło by stracić na wartości po okresie 3 lat.
W naszej ocenie ogranicza to w sposób nieuzasadniony dostęp do zamówienia podmiotom
posiadającym faktycznie wymagane doświadczenie.
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie okresu z 3 lat do np. 5-7 lat lub wyjaśnienie zasadności
takiego ograniczenia.
Zmiana zgodna z treścią niniejszej prośby leży w interesie Zamawiającego poprawiając
konkurencyjność postępowania przetargowego.
Prosimy o przeanalizowanie powyższej sugestii i wprowadzenie zmian w SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź nr 3:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, o czym mowa w pkt. 5.4. SIWZ, z uwagi na treść powyższego pytania, Zamawiający
zmienia treść SIWZ:
Było:
„5.4.1. Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
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
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

(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.
Wymagania przedstawione w pkt 5.4.1. SIWZ, mogą być spełnione w jednej umowie.
Zamawiający nie wymaga w tym zakresie odrębnych umów.”
Ma być:
„5.4.1. Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
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.
Wymagania przedstawione w pkt 5.4.1. SIWZ, mogą być spełnione w jednej umowie.
Zamawiający nie wymaga w tym zakresie odrębnych umów.”
Było:
„7.2.1. wykazu usług 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 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 w/w wykazie
należy jednoznacznie określić zakres wykazywanych w nim usług.”
Ma być:
„7.2.1. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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.
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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 w/w wykazie
należy jednoznacznie określić zakres wykazywanych w nim usług.”
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający wydłuża termin składania ofert. W związku z czym
zmienia treść SIWZ w pkt. 12 SIWZ:
Było:
„12.1. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w Kasie lub Skrzynce Podawczej Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, do dnia 18.12.2020 r. do godz. 09:30.
Kasa ZCK jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę,
która została złożona po terminie.
12.2. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 r. o godz. 10:00 w budynku
Zamawiającego, Kraków, ul. Rakowicka 26, sala konferencyjna (sekretariat, I piętro).
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.”
Ma być:
„12.1. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w Kasie lub Skrzynce Podawczej Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, do dnia 23.12.2020 r. do godz. 09:30.
Kasa ZCK jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę,
która została złożona po terminie.
12.2. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.12.2020 r. o godz. 10:00 w budynku
Zamawiającego, Kraków, ul. Rakowicka 26, sala konferencyjna (sekretariat, I piętro).
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.”
W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.
Dyrektor
Paweł Sularz
Rozdzielnik:
1.Tablica ogłoszeń
2.Strona www.zck-krakow.pl
3.A/a
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