
 

 

 

 

 

 

 Kraków, 13.05.2021 r. 

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 

DI.2831.7.2021 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 2) 

 

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 

PODSTAWOWYM NA „POSZERZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRĄDNIK 

CZERWONY W KRAKOWIE” 

Nr sprawy P – 7 / TP / 2021 

 

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

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

Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. Zachowano oryginalną pisownię pytań. 

 

Pytanie nr 5: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem dot. zmiany warunków udziału w postępowaniu 

określonych w SWZ pkt. 5.5.1.4. tj. „roboty budowlane w zakresie budowy lub rozbudowy sieci 

elektrycznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych w zakresie oświetlenia terenu i/lub 

obiektów o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto” 

Ze względu na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu nie występują żadne roboty dotyczące 

wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych zwracamy się z wnioskiem o modyfikację 

powyższego warunku na następujący: 

(..) „roboty budowlane w zakresie budowy lub rozbudowy sieci elektrycznych w zakresie 

oświetlenia terenu i/lub obiektów o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto” 

 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 5.5.1.4. SWZ. 

Było: 

„5.5.1.4. roboty budowlane w zakresie budowy lub rozbudowy sieci elektrycznych  

i wewnętrznych instalacji elektrycznych w zakresie oświetlenia terenu i/lub obiektów o wartości 

co najmniej 300 000,00 zł brutto”. 

Ma być: 

„5.5.1.4. roboty budowlane w zakresie budowy lub rozbudowy sieci elektrycznych  

i/lub zewnętrznych instalacji elektrycznych, w zakresie oświetlenia terenu i/lub obiektów  

o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto”. 
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W związku z wprowadzoną zmianą treści SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert, oraz terminu związania ofertą. 

Było: 

„10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 12.06.2021 r.” 

„12.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do dnia 

14.05.2021 r. do godziny 09.00”. 

„12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.05.2021 r. o godz. 12.00”. 

Ma być: 

„10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 18.06.2021 r.” 

„12.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do dnia 

20.05.2021 r. do godziny 09.00”. 

„12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.05.2021 r. o godz. 12.00”. 
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