
 
 
 
 
 

 
 Kraków, 01.02.2023 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.201.2.1.2023 

 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 1) 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
„Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie. 
Część 1 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych  
w Krakowie – Rejon Rakowice. Część 2 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie 
cmentarzy komunalnych w Krakowie – Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony, 
Cmentarz Grębałów” 
Nr sprawy P – 1 / TP / 2023 
 

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 nawiązaniu do postępowania pn. „Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy 
komunalnych w Krakowie. Część 1 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy 
komunalnych w Krakowie – Rejon Rakowice. Część 2 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na 
terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie – Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony, 
Cmentarz Grębałów.” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w części dotyczącej 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 
Iloma osobami minimum należy się wykazać w przypadku składania oferty na dwa zadania, czy 
w tym przypadku wystarczy jedna osoba do nadzoru? Czy 2 osoby mogą osobno wykazać 
dokumenty do nadzoru nad pracami konserwatorskimi oraz European Tree Technician czy te 
dwa warunki musi spełnić jedna osoba nadzorująca? 
Czy w przypadku składania oferty na dwa zadania do spełnienia warunków wykazanie trzech 
osób wykonujących cięcia i czy wszystkie muszą posiadać równocześnie i uprawnienia  
w charakterze technicznym oraz European Tree Worker czy również może być to więcej osób  
z poszczególnymi uprawnieniami? 
Ponadto prosimy o wydłużenie terminu na składanie ofert. 
Odpowiedź nr 1: 
Zgodnie z zapisem SWZ „Poszczególne wymagania przedstawione w pkt 5.5.2. SWZ, może 
spełniać jedna osoba. Zamawiający nie wymaga w tym zakresie odrębnych osób”, co oznacza, 
że Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, może dla obydwóch 
części dysponować jedną osobą spełniającą wymogi określone w pkt. 5.5.2.1. a) i pkt. 5.5.2.2. 
a). 
Zgodnie z zapisem pkt. 5.5.2.1. a) oraz pkt 5.5.2.2. a) określone wymagania, czyli „wymogi 
określone w § 37 b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – O ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840),…” oraz „posiadająca uprawnienia potwierdzone 
certyfikatem European Tree Technician (ETT)…” musi spełniać łącznie jedna osoba 
nadzorująca. 
Zgodnie z zapisem pkt. 5.5.2.1. b) oraz 5.5.2.2. b) określone wymagania, czyli „spełniające 
wymogi określone w § 37 b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – O ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840),…” oraz „posiadającymi uprawnienia do 
wykonywania prac potwierdzonych certyfikatem European Tree Worker (ETW)…” musi spełniać 
łącznie każda z osób wykonujących cięcia. 
 
 



 
 
 

 

2 
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 

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert, oraz terminu związania ofertą. 

Było: 

„10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 03.03.2023 r.” 

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

02.02.2023 r. do godziny 09.00”. 

„12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.02.2023 r. o godz. 10.00”. 

Ma być: 

„10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 07.03.2023 r.” 

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

06.02.2023 r. do godziny 09.00”. 

„12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.02.2023 r. o godz. 10.00”. 
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