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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (nr 1) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Prace porządkowe na cmentarzach komunalnych  
w Krakowie, a także utrzymanie czystości na cmentarzach i kwaterach 
grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w podziale na 
pięć części” 

 

Nr sprawy P – 1 / PN / 2019 

 

 

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 1:  

Dotyczy: pkt. 14 SIWZ – Kryteria oceny ofert. 

Zgodnie z zapisem pkt. 14.3. W kryterium „Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę” punkty 

będą przyznawane w następujący sposób: 

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę (na pełen etat), w poniżej podany sposób: 

14.3.1. od 51% do 60% pracowników na umowę o pracę (na pełen etat) – 5,00 pkt. 

14.3.2. od 61% do 70% pracowników na umowę o pracę (na pełen etat) – 20,00 pkt. 

14.3.3. powyżej 71% pracowników na umowę o pracę (na pełen etat) – 40,00 pkt. 

Z treści SIWZ nie wynika, ile osób powinno zostać przeznaczonych do realizacji poszczególnych 

części zadania, aby można było wyliczyć procentowy udział pracowników zatrudnionych na 

umowę o pracę w % w stosunku do łącznej ilości osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia. 

Prosimy o doprecyzowanie łącznej ilości osób, wykonujących czynności przy realizacji 

poszczególnych części zamówienia, aby można było w sposób nie budzący wątpliwości 

dokonać przyznania punktów w tym kryterium. 

Taka konstrukcja kryterium jest sprzeczna z art. 7 ust. 3 pzp, gdyż brak wyznaczenia górnego 

limitu pracowników może doprowadzić do nieporównywalności ofert w Postępowaniu. 

Dodatkowo Zamawiający nie sprecyzował, czy chodzi o wszystkich pracowników zatrudnionych 

przez Wykonawcę, czy jedynie tych skierowanych do realizacji zamówienia, czym Zamawiający 

dodatkowo naruszył przepis art. 29 ust. 1 pzp (w przypadku tego przepisu, jako przedmiot 

zamówienia należy rozumieć wszelkie istotne dla wyceny oferty postanowienia dokumentacji 

Postępowania). Czym innym jest zatrudnienie 50% pracowników na umowę o pracę przez 
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przedsiębiorcę zatrudniającego 100 osób, a czym innym przez przedsiębiorcę, który zatrudnia 

jedynie 10 pracowników. 

 

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający informuje, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek oszacowania ile osób będzie 

musiał skierować do wykonywania danej części zamówienia, aby było wykonane w sposób 

rzetelny i prawidłowy. 

Zamawiający w Formularzu oferty, w  pkt. 3 ppkt. 1, 2, 3, 4 w tabeli, którą wypełnia Wykonawca 

składający ofertę, doprecyzował czy chodzi o wszystkich pracowników zatrudnionych przez 

Wykonawcę, czy jedynie tych skierowanych do realizacji zamówienia, tj. „udział  pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę w % w stosunku do łącznej ilości osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia”. 

Reasumując, Wykonawca sam określa liczbę osób skierowanych do wykonania danej części 

zamówienia, oraz Wykonawca określa % udział tych pracowników, którzy są zatrudnieni na 

umowę o pracę w stosunku do łącznej ilości osób skierowanych do wykonywania danej części 

zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy: pkt. 14 SIWZ – Kryteria oceny ofert. 

Zgodnie z zapisem pkt. 14.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium: cena – 60% 

wagi i wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę – 40% wagi, natomiast w pkt. 14.5 jest zapis, że 

„Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny  

i gwarancji”. Jakie kryterium jest obowiązujące? 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zgodnie z treścią pkt. 14.1. SIWZ Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium: 

Cena – 60% wagi 

Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę – 40% wagi. 

Treść pkt. 14.5. SIWZ omyłkowo zawiera słowo „gwarancji”. 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść pkt. 14.5. SIWZ na: „Za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta, zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny i wskaźnika zatrudnienia na 

umowę o pracę”. 
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Ponadto Zamawiający informuje, że z uwagi na brak możliwości przesyłania ofert na 

utworzoną specjalnie w tym celu skrzynkę ePUAP o adresie: /zck/przetargi, zmienia skrzynkę 

odbiorczą ePUAP z: /zck/przetargi na: /zck/SkrytkaESP 

W związku z powyższym punkty 1., 2.7., 8.7. SIWZ otrzymują poniższe brzmienie: 

1.    Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 

ul. Rakowicka 26 

31-510 Kraków 

tel. 12/ 619 99 00 

e-mail: przetargi@zck-krakow.pl 

adres strony internetowej: http://www.zck-krakow.pl  

adres skrzynki ePUAP: /zck/SkrytkaESP 

NIP 675-000-45-60 

REGON 350561546 

2.7. Adres skrzynki ePUAP: /zck/SkrytkaESP 

8.7. Adres skrzynki: ePUAP: /zck/SkrytkaESP 

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa w dniu 24.04.2019 r.  

o godzinie 09:00. 

 

Dyrektor 

Paweł Sularz 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Tablica ogłoszeń 

2. Strona www.zck-krakow.pl 

3. A/a 


