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DI.201.2.20.2021 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 1) 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
„Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na 
cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części (…)” 
Nr sprawy P – 20 / 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 1: 
W sekcji IX SWZ pkt. 4: " Wymagany termin wykonania zamówienia 4.1. Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy: 4.1.1. Część 1, 2, 3, 4: 4.1.1.1. etap 1: od dnia zawarcia umowy do dnia 
26.10.2021 r. 4.1.1.2. etap 2: od 01.04.2022 r. do dnia 26.10.2022 r. (...)4.1.2. Część 5  
– w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.11.2021 r." 
Zamawiający używa określenia "etap"  jedynie dla części 1 (część 1 etap 1). Jakie są terminy 
wykonania dla części 2,3,4? 
Odpowiedź nr 1: 
Zgodnie z zapisem pkt 4 SWZ: 
„4. Wymagany termin wykonania zamówienia  
4.1.Wykonawca realizuje przedmiot umowy:  

4.1.1. Część 1, 2, 3, 4: 
4.1.1.1. etap 1: od dnia zawarcia umowy do dnia 26.10.2021 r. 
4.1.1.2. etap 2: od 01.04.2022 r. do dnia 26.10.2022 r. 

Zamawiający przed podpisaniem umowy przewiduje możliwość 
dokonania zmiany zakresu prac pomiędzy etapami bez zmiany 
wynagrodzenia całkowitego za daną część.  
Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego rozpoczęcia prac  
w etapie 2, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne oraz warunki 
uzyskanego dofinansowania. 

4.1.2. Część 5 – w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 

30.11.2021 r.” 
Strona internetowa „Platforma e-Zamówienia”, na której Zamawiający zamieszcza Ogłoszenia  
o zamówieniu, pozwala na wpisanie, w bardzo ograniczonym zakresie, okresu realizacji 
zamówienia w formie: Data od – do; Data do; Okres realizacji – dni; Okres realizacji – miesiące. 
W związku z czym Zamawiający w Sekcji IV – Przedmiot zamówienia dla części 1, 2, 3, 4 
wskazał jako termin wykonania datę końcową, tj. do 26.10.2022 r., a dla części 5 – 3 miesiące.  
Chcąc przekazać Wykonawcą wszystkie niezbędne informacje, Zamawiający powtórzył całą 
treść pkt 4 SWZ w Sekcji IX – Pozostałe informacje w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP 
00131855/01 z dnia 30.07.2021 r. 
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Podsumowując.  
Część 1, 2, 3 i 4 będą realizowane w dwóch etapach. Etap 1 od dnia zawarcia umowy do dnia 
26.10.2021 r., oraz etap 2 od 01.04.2022 r. do dnia 26.10.2022 r. z uwzględnieniem sytuacji 
opisanych w pkt. 4.1.1.2. SWZ.  
Część 5 będzie realizowana w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż 
do 30.11.2021 r. 
Zamawiający wskazał więc w pkt 4.1.1. SWZ podział na dwa etapy do realizacji we wskazanych 
terminach (podpunkty 4.1.1.1. i 4.1.1.2. SWZ) – dla czterech części o numerach od 1 do 4.  
 
 
W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia 
ofert. 
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