
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi w zakr zieleni na cm komunalnych w Krakowie. Cz 1 Usuwanie, cięcia, nasadzenia

zieleni, badania dend. Cz 2 Opracowanie proj. zagosp. Al Zasłużonych na Cm Rakowickim z
realizacją projektu...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387817787

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rakowicka 26

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-510

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zck-krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00075732/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-08 13:56

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00071550/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
4.1. 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
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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).

Po zmianie: 
4.1. 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).

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.”

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
5.2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku
udziału w postępowaniu.
5.3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie ustala
szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
5.4. 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.
5.5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające
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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 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
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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.

Po zmianie: 
5.2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku
udziału w postępowaniu.
5.3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie ustala
szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
5.4. 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.
5.5. 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 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,
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.
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
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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.
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.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-06-10 09:00

Po zmianie: 
2021-06-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00075732/01 z dnia 2021-06-08

2021-06-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Przed zmianą: 
2021-06-10 12:00

Po zmianie: 
2021-06-16 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-07-09

Po zmianie: 
2021-07-15

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00075732/01 z dnia 2021-06-08

2021-06-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usługi w zakr zieleni na cm komunalnych w Krakowie. Cz 1 Usuwanie, cięcia, nasadzenia zieleni, badania dend. Cz 2 Opracowanie proj. zagosp. Al Zasłużonych na Cm Rakowickim z realizacją projektu...
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