SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
„Usługi w zakresie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie.
Część 1 – Usuwanie, cięcia i nasadzenia zieleni oraz badania dendrologiczne.
Część 2 – Opracowanie projektu zagospodarowania Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim
(Prandoty) wraz z realizacją projektu.”
Nr sprawy: P – 12 / TP / 2021
ID postępowania z miniPortalu: 5b36ec56-6ac1-43d5-89c6-9924854ac686
Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 (Zamawiający
wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” lub
„ustawą PZP”.
1.

Informacje o Zamawiającym
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
tel. 12/ 619 99 00
strona internetowa prowadzonego postępowania: http://www.zck-krakow.pl
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
http://www.zck-krakow.pl
adres skrzynki ePUAP: \zck\skrytka
NIP 676-25-90-500
REGON 387817787
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Informacje ogólne
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
2.1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2.1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2.1.3. poczty elektronicznej przetargi@zck-krakow.pl
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
2.2.1. Informacje merytoryczne – Grzegorz Rudek
2.2.2. Sprawy formalne – Beata Łętowska
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Zadatę przekazania
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP lub email przetargi@zck-krakow.pl.
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
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Opis przedmiotu zamówienia
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

Wymagany termin wykonania zamówienia
4.1.

5.

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych
w Krakowie.
3.1.1. Część 1 – Usuwanie, cięcia i nasadzenia zieleni oraz badania dendrologiczne.
3.1.2. Część 2 – Opracowanie projektu zagospodarowania Alei Zasłużonych na
Cmentarzu Rakowickim (Prandoty) wraz z realizacją projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy – dla części 1 (załącznik nr 3a do SWZ),
3.2.2. Projektowanych postanowieniach umowy – dla części 2 (załącznik nr 3b do SWZ),
3.2.3. Formularzu cenowym – Przedmiarze – dla części 1 (załącznik nr 4 do SWZ),
3.2.4. Opisie przedmiotu zamówienia – dla części 2 (załącznik nr 5 do SWZ),
3.2.5. Mapka orientacyjna – dla części 2 (załącznik nr 6 do SWZ).
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
77211400-6
usługi wycinania drzew
77211500-7
usługi pielęgnacji drzew
77211600-8
sadzenie drzew
71240000-2
usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71220000-6
usługi projektowania architektonicznego
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonany przedmiot
zamówienia, na okres minimum 24 miesięcy dla części 1 i 2. W pkt. 15.3. SWZ zostało
kreślone kryterium według którego Wykonawca ma prawo przedłużyć oferowany przez siebie
termin gwarancji. Niniejszy punkt zawiera również procedurę przyznania punktów.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy. Zamówienie zostanie udzielone, gdy zostaną zapewnione środki finansowe na
ten cel. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot wspomnianych zamówień
stanowić będą podobne usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
tj. w szczególności w zakresie usuwania, cięcia, nasadzania zieleni, przeprowadzania
badań dendrologicznych, opracowania dokumentacji projektowej.
W przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ konkretnych marek lub producentów,
Zamawiający na podstawie art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza możliwość składania oferty
równoważnej, tzn. dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
niż podane w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż
określone w tej dokumentacji.

Wykonawca realizuje przedmiot umowy:
4.1.1. Część 1 – w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do
15.12.2021 r. w zależności który z terminów nastąpi wcześniej. Drzewa i krzewy
zostaną posadzone w ciągu 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później
niż do 30.11.2021 r., w zależności który z terminów wystąpi wcześniej.
4.1.2. Część 2 – w ciągu 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do
30.10.2021 r. w zależności który z terminów nastąpi wcześniej. Do 30 dni od dnia
zawarcia umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 2 warianty koncepcji
projektu, o którym mowa w § 1 ust 1 projektowanych postanowień umowy (załącznik
nr 3b do SWZ).

Warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia oraz sposób dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
5.1.

O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie
przewiduje
wykluczenia
Wykonawcy
w
zakresie
podstaw
określonych
w art. 109 ustawy.
5.1.2. zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące:
5.1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej,
5.1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5.1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku
udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie
ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
5.4.1. posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż:
5.4.1.1. część 1 – 150 000,00 zł,
5.4.1.2. część 2 – 50 000,00 zł.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty
ubezpieczenia sumują się.
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:
5.5.1. Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał:
5.5.1.1. Dla części 1 – co najmniej jedną usługę polegającą na usunięciu drzew lub
krzewów lub wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, wykonanej na terenach zieleni
wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł
brutto,
5.5.1.2. Dla części 1 – co najmniej jedną usługę polegającą na nasadzeniu drzew lub
krzewów o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto,
5.5.1.3. Dla części 2 – co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu
dotyczącego aranżacji terenu zielonego, obejmującego zakres prac
odpowiadający pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia,
np. alejki, zespoły zieleni komponowanej, obiekty małej architektury (np. ławki,
kosze na śmieci, rzeźby kamienne), o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł
brutto,
5.5.1.4. Dla części 2 – co najmniej jedną usługę polegającą na nasadzeniu drzew lub
krzewów lub innych roślin o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto.
Wymagania przedstawione w pkt 5.5.1. SWZ, mogą być spełnione
w jednej umowie. Zamawiający nie wymaga w tym zakresie odrębnych umów.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na część 1 i część 2, zobowiązany jest wykazać
się doświadczeniem opisanym w pkt. 5.5.1.1., 5.5.1.2. i 5.5.1.3. SWZ.
5.5.2. Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca
powinien dysponować, co najmniej:
5.5.2.1. Dla części 1:
a) jedną osobą nadzorującą spełniającą wymogi określone w § 37 b ust. 1
ustawy z dnia 10 września 2014 r. – O ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282), tj.: Pracami konserwatorskimi
oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących
parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną
zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program
obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy
i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów
drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych
studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział
w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych
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5.6.

5.7.

5.8.

przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona
przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury,
b) jedną osobą wykonującą cięcia spełniającą wymogi określone w § 37
b ust. 3 ustawy z dnia 10 września 2014 r. – O ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282), tj.: Prace
o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia
szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie
średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach
związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy
brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum
będącym instytucją kultury.
5.5.2.2. Dla części 2:
a) jedną osobą nadzorującą spełniającą wymogi określone w § 37 b ust. 1
ustawy z dnia 10 września 2014 r. – O ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282), tj.: Pracami konserwatorskimi
oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących
parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną
zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program
obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy
i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów
drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych
studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział
w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych
przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona
przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury,
b) jedną osobą wykonującą cięcia spełniającą wymogi określone w § 37
b ust. 3 ustawy z dnia 10 września 2014 r. – O ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282), tj.: Prace
o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia
szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie
średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach
związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy
brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum
będącym instytucją kultury,
c) jedną osobą posiadającą wykształcenie z kierunku architektury
krajobrazu i uzyskały dyplom inżyniera lub magistra lub magistra
inżyniera, a także posiadającą doświadczenie w projektowaniu co
najmniej dwóch obiektów w zakresie odpowiadającym posiadanym
uprawnieniom.
Poszczególne wymagania przedstawione w pkt 5.5.2. SWZ, może spełniać jedna osoba.
Zamawiający nie wymaga w tym zakresie odrębnych osób.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

6.

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 5.7. SWZ,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
5.12.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
5.12.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
5.12.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:
5.13.1. Etap I. Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, zostanie
dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SWZ) dołączonych do oferty
i stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu.
5.13.2. Etap II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia” w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia lub dokumenty.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia Zamawiający żąda następujących środków dowodowych:
6.1.1. w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, oświadczenia
Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ),
6.1.2. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa pkt
5.4. i 5.5. SWZ, oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2b do SWZ).
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Formularz cenowy – Przedmiar dla części 1, stanowiący załącznik nr 4 do
SWZ.
Pełnomocnictwo/a do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu
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o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako uprawniona do Jego reprezentacji we
właściwy rejestrze.
6.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach
w oświadczeniu, o których mowa w pkt. 6.1. SWZ.
6.6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
zamieszcza informację o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. SWZ.
6.7. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58
ustawy:
6.7.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy,
6.7.2. są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego
Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
6.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy
z osobna, oświadczenia wymienione w pkt. 6.1. SWZ wraz z informacjami o których stanowi
pkt. 6.4. SWZ (pełnomocnictwo) i pkt. 6.5. SWZ (powołanie na zasoby). Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Dodatkowo do oferty należy załączyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty, dostawy
lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 2e do
SWZ.
6.9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia
Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 118 ust. 4 ustawy.
6.10. Wykonawca, w przypadkach polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym stanowi pkt 6.1.
SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik 2c i 2d do SWZ).
6.11. Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
7.

Przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe i wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia
7.1.
7.2.

Poniższe dokumenty wymagane będą od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona i zostanie wezwany przez Zamawiającego do ich złożenia.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych:
7.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający
będzie wymagał dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość określoną
w pkt. 5.4. SWZ:
7.2.1.1. Część 1: 150 000,00 zł
7.2.1.2. Część 2: 50 000,00 zł
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty
ubezpieczenia sumują się.
7.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
będzie wymagał następujących dokumentów:
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7.3.

8.

7.2.2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej
usług określonych w pkt. 5.5.1. SWZ.
Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w wykazie usługi obejmują szerszy
zakres, niż wymagany w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt.
5.5.1. SWZ, w w/w wykazie należy jednoznacznie określić zakres
wykazywanych w nim usług.
7.2.2.2. wykaz osób 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. 5.5.2. SWZ.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami
8.1.

8.2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal; Adres
skrzynki:
ePUAP:
\zck\skrytka)
oraz
udostępnionego
przez
miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami
za pomocą poczty elektroniczne (przetargi@zck-krakow.pl).
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
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9.

Składanie wyjaśnień oraz zmiana treści SWZ
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Wykonawca może zwrócić się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści SWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach
i w trybie art. 284 ustawy.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SWZ. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak
i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 09.07.2021 r.
10.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 10.1. SWZ, wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
10.4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa pkt 10.1. SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
11. Złożenie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.1. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego
postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
11.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
11.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
11.6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
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na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
11.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
11.9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
11.11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11.12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane
dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
11.13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
11.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt 11.13. SWZ dokonuje w przypadku:
11.14.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą,
11.14.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
11.14.3. innych dokumentów, w tym dokumentów, odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
11.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt 11.13. SWZ może dokonać również notariusz.
11.16. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 11.13. – 11.15. SWZ oraz pkt. 11.18. –
11.20. SWZ, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści
zapisanej
w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
11.17. Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż
progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
11.18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań
lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem
9

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
11.19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt. 11.18. SWZ, dokonuje w przypadku:
11.19.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego
z nich dotyczą,
11.19.2. przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2
ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania
podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
11.19.3. pełnomocnictwa – mocodawca.
11.20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt. 11.18. SWZ, może dokonać również notariusz.
11.21. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub
konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do dnia
10.06.2021 r. do godziny 09.00.
12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.06.2021 r. o godz. 12.00.
12.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku
do odszyfrowania.
12.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
12.5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte,
12.5.2. cenach zawartych w ofertach.
13. Sposób obliczania ceny oferty
13.1. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu oferty całkowitą cenę (netto i brutto)
za wykonanie zamówienia, zastosowaną stawkę podatku VAT i wartość podatku VAT.
Podatek VAT ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do kalkulacji
ceny oferty Wykonawca musi przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania
ofert.
13.2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej specyfikacji i załącznikach oraz obejmować wszelkie należne opłaty oraz
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, m.in. opłaty celne,
ubezpieczenia, koszty i opłaty związane z przewozem materiałów i sprzętów na miejsce
wykonywania robót. Cena brutto podana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty
bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie
ważności oferty.
13.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
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13.4. W Formularzu ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie
cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się
wyrażenia „jw.” i równoważnych).
13.5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku
oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
13.6. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane
w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
14. Informacje dotyczące obcych walut
14.1. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
14.2. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN
według kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia danego dokumentu.
15. Kryteria oceny ofert dla części od 1 do 2
15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
cena – 60%
wydłużenie okresu gwarancji – 40%
Ocena ofert wyrażona jest w punktach 1% = 1pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu
punktów otrzymanych w każdym ww. kryteriów, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających
wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.2. W kryterium „cena” dla części od 1 do 2 oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą
cenę brutto, spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60,00 punktów, natomiast
oferty pozostałych Wykonawców – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
C = (C min / C ob) x 60%
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej, przy czym 1,00 pkt odpowiada 1 %
C min – najniższa cena spośród badanych ofert
C ob – cena oferty badanej
1% = 1pkt
UWAGA: Dotyczy części 1: Dla potrzeb porównania ceny oferty (w Formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie części 1 i uzyskania porównywalności
ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, Zamawiający będzie porównywał sumę
cen brutto oferty w zakresie części 1.
15.3. W kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” dla części od 1 do 2 zostaną przydzielone
punkty według następującej skali:
15.3.1. 36 m-cy (3 lata) – 10,00 pkt
15.3.2. 48 m-cy (4 lata) – 20,00 pkt
15.3.3. 60 m-cy (5 lat) – 40,00 pkt
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Punkty w zakresie kryterium gwarancji zostaną przydzielone Wykonawcy na podstawie Jego
oświadczenia złożonego w Formularzu oferty.
W przypadku nie złożenia oświadczenia o wydłużeniu okresu gwarancji, Zamawiający
przyjmie udzielenie okresu gwarancji na poziomie 24 miesięcy (zgodnie z zapisem pkt 3.4.
SWZ), a Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium.
16. Wizje lokalne i zebranie Wykonawców
16.1. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej ani sprawdzenia przez
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u Zamawiającego, o czym mowa w art. 131 ust. 1 i 2 ustawy.
16.2. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 285
ust. 1 ustawy.
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
17.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
17.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 17.1.1. SWZ na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
17.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577
ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
17.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w pkt. 17.3. SWZ jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
17.5. Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu
ofertowym), którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie
zawarcia umowy.
17.6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy
z Zamawiającym – na wezwanie Zamawiającego, są zobowiązani do przedłożenia
Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
17.7. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy,
jeżeli było wymagane.
18. Wymagania dotyczące wadium
18.1. W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
19.1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
na sumę stanowiącą 5% ceny oferty brutto dla danej części zamówienia, zgodnie z art.
449 – 453 ustawy – w terminie do dnia podpisania umowy.
19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub w kilku
następujących formach:
19.2.1. pieniądzu (przelew), wpłaconym na nr rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA: 81 1020 2892 0000 5002 0757 2078
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.
19.7.
19.8.

Nie dopuszcza się wpłaty gotówki w Kasie Zamawiającego
19.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
19.2.3. gwarancjach bankowych,
19.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
19.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności
za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane jako formy wniesienia
zabezpieczenia.
Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa, nie
podlegająca przenoszeniu i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy
niż okres realizacji umowy i rękojmi za wady.
Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone
w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
Zamawiający informuje, iż w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formie określonej w pkt. 19.2.2. – 19.2.5. SWZ, jako Beneficjenta należy wskazać
„Gminę Miejską Kraków, z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,
NIP: 676-101-37-17, reprezentowaną przez: Pawła Sularza – Dyrektora Zarządu Cmentarzy
Komunalnych z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków”.

20. Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania
20.1. Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 226 ust. 1
oraz art. 224 ust. 6 ustawy.
20.2. Postępowanie unieważnia się w przypadkach określonych w art. 255 i art. 256 ustawy.
21. Projektowane postanowienia umowy i istotne zmiany treści zawartej umowy
21.1. Projektowane dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią
załącznik nr 3 do SWZ.
21.2. Projektowane zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały
określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
22. Podwykonawcy
22.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. W przypadku
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca podaje w ofercie
(Formularz Oferty) część zamówienia (np. zakres / rodzaj zamówienia), której wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podaje firmy tych Podwykonawców, o ile te dane
są wiadome na etapie składania ofert. Wykonawca za wszelkie działania Podwykonawcy
będzie odpowiadał jak za własne, zatem wszelkie związane z tym roszczenia Zamawiający
będzie kierował wyłącznie do Wykonawcy.
22.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy
stosuje się odpowiednio.
23. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego
23.1. 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 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
23.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków,
23.1.2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie jest możliwy pod adresem: iod@zck-krakow.pl,
23.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Usługi
w zakresie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie. Część 1 –
Usuwanie, cięcia i nasadzenia zieleni oraz badania dendrologiczne. Część 2 –
Opracowanie projektu zagospodarowania Alei Zasłużonych na Cmentarzu
Rakowickim (Prandoty) wraz z realizacją projektu.” P – 12 / TP / 2021
prowadzonym w trybie podstawowym,
23.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa”,
23.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy,
23.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
23.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
23.1.8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, *
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana
danych osobowych**,
c) 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***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
*
Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.
15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
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***

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
23.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
23.2. 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.
24. Dodatkowe informacje
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, a także wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
24.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
24.7. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
24.8. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne
lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne.
24.9. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków
dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
24.10. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.

25. Środki ochrony prawnej
25.1. Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w Dziale IX ustawy
Pzp.
25.2. Odwołanie przysługuje na:
25.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
25.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,
25.2.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
25.3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
25.4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii
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nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
25.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przekazane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przekazane w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
25.6. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801; Faks: +48 224587800
email: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl
25.7. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
e-mail odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801; Faks: +48 2245878 00
URL: http://www.uzp.gov.pl
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Wykaz załączników:
zał. 1 – formularz oferty
zał. 2a – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
zał. 2b – oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
zał. 2c – oświadczenie Podmiotu Udostępniającego Zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania
zał. 2d – oświadczenie Podmiotu Udostępniającego Zasoby dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu
zał. 2e – oświadczenie Wykonawcy o zakresie wykonywania zamówienia przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia
zał. 3a – projektowane postanowienia umowy – dla części 1
zał. 3b – projektowane postanowienia umowy – dla części 2
zał. 4 – formularz cenowy – przedmiar – dla części 1
zał. 5 – opis przedmiotu zamówienia – dla części 2
zał. 6 – mapka orientacyjna – dla części 2

Kraków, 02.06.2021 r.
Podpisy Komisji Przetargowej:
Zatwierdzam:
Dyrektor
Paweł Sularz
……………………………………………….
podpis Kierownika Zamawiającego
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