Kraków, 08.06.2021 r.
DI.2831.12.2021
ZMIANA TREŚCI SWZ (NR 1)
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PODSTAWOWYM NA „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
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,
ul. Rakowicka 26, informuje, że w sprawie ww. postępowania dokonuje poniższych zmian
w treści SWZ:
Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 5.5.1. SWZ.
Było:
„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.”
Ma być:
„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 150 000,00 zł brutto,
5.5.1.2. 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,
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5.5.1.3. 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.”
Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 do SWZ – Część 2 – Opis
przedmiotu zamówienia. Zmiana dotyczy treści pkt 7.
Było:
„7. zaprojektować nasadzenia krzewów przy nowych murach kolumbariowych zlokalizowanych
w płn. – zach. części cmentarza.”
Ma być:
„7. zaprojektować i wykonać nasadzenia krzewów przy nowych murach kolumbariowych
zlokalizowanych w płn. – zach. części cmentarza.”
Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do SWZ – Część 2 – Mapka orientacyjna.
Zmiana dotyczy wskazania całego terenu objętego przedmiotem zamówienia. W załączeniu
„załącznik nr 6 do SWZ – Część 2 – Mapka orientacyjna z 08.06.2021 r.”
W związku z wprowadzonymi zmianami treści SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany
terminu składania i otwarcia ofert, oraz terminu związania ofertą.
Było:
„10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 09.07.2021 r.”
„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”.
Ma być:
„10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 15.07.2021 r.”
„12.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do dnia
16.06.2021 r. do godziny 09.00”.
„12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 r. o godz. 12.00”.
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