Ogłoszenie nr 2021/BZP 00131911/01 z dnia 2021-07-30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach
komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części.

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 00131911/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-30 09:47

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00131855/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)
Przed zmianą:
3.1. Przedmiotem zamówienia są Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych
pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie polegające na wykonaniu
prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach eksponowanych w
warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu
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pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, a w części 1 również opracowanie
ekspertyzy konstrukcyjnej, opinii dendrologicznej i projektu wzmocnień konstrukcyjnych
grobowca naruszonego przez drzewo, zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz
pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,
stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3a do SWZ),
3.2.2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza
z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenie konserwatorskie (załącznik nr 4 do SWZ),
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich
(załącznik nr 5 do SWZ).
Po zmianie:
Część 1 – Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grobowca Rodziny Jędrzejewskich (vel Jędrzejowskich) na pasie
4 (I etap), grobowca Rodziny Mączków i Lachowiczów na kwaterze XIIb, grobowca Rodziny
Asnyków na pasie 30 oraz grupy czterech grobowców na pasie 26: grobowca Rodziny
Cenglerów, grobowca Rodziny Strzyżowskich, grobowca Rodziny Radziszewskich i grobowca
Rodziny Matyasików.
3.1. Przedmiotem zamówienia są Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych
pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie polegające na wykonaniu
prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach eksponowanych w
warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu
pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, a w części 1 również opracowanie
ekspertyzy konstrukcyjnej, opinii dendrologicznej i projektu wzmocnień konstrukcyjnych
grobowca naruszonego przez drzewo, zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz
pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,
stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3a do SWZ),
3.2.2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza
z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenie konserwatorskie (załącznik nr 4 do SWZ),
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich
(załącznik nr 5 do SWZ).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)
Przed zmianą:
3.1. Przedmiotem zamówienia są Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych
pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie polegające na wykonaniu
prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach eksponowanych w
warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu
pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, a w części 1 również opracowanie
ekspertyzy konstrukcyjnej, opinii dendrologicznej i projektu wzmocnień konstrukcyjnych
grobowca naruszonego przez drzewo, zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz
pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,
stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3a do SWZ),
3.2.2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza
z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenie konserwatorskie (załącznik nr 4 do SWZ),
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich
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(załącznik nr 5 do SWZ).
Po zmianie:
Część 2 – Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grupy trzech grobów na kwaterze N: pomnika nagrobnego na
grobie Rodziny Wiśniewskich, pomnika nagrobnego na grobie Rodziny Pezdańskich oraz
grobowca Rodziny Zgorzalewiczów oraz grupy ośmiu pomników nagrobnych na kwaterze Ga na
grobach: Izy Rothkirch, Jana Serwatowskiego, Wojciecha Karcza, Ludwika Nowakowskiego,
Waleriana Serwatowskiego, Anny Piaskiewicz, Włodzimierza Soniewickiego, Anny Kucharskiej.
3.1. Przedmiotem zamówienia są Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych
pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie polegające na wykonaniu
prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach eksponowanych w
warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu
pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, a w części 1 również opracowanie
ekspertyzy konstrukcyjnej, opinii dendrologicznej i projektu wzmocnień konstrukcyjnych
grobowca naruszonego przez drzewo, zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz
pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,
stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3a do SWZ),
3.2.2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza
z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenie konserwatorskie (załącznik nr 4 do SWZ),
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich
(załącznik nr 5 do SWZ).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)
Przed zmianą:
3.1. Przedmiotem zamówienia są Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych
pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie polegające na wykonaniu
prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach eksponowanych w
warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu
pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, a w części 1 również opracowanie
ekspertyzy konstrukcyjnej, opinii dendrologicznej i projektu wzmocnień konstrukcyjnych
grobowca naruszonego przez drzewo, zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz
pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,
stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3a do SWZ),
3.2.2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza
z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenie konserwatorskie (załącznik nr 4 do SWZ),
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich
(załącznik nr 5 do SWZ).
Po zmianie:
Część 3 – Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grobowca Antoniego Pelmayera na kwaterze T oraz grupy dwóch
grobowców na pasie Ka: grobowca Rodziny Żeleńskich i grobowca Rodziny Szymonowiców (vel
Symonowiczów).
3.1. Przedmiotem zamówienia są Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych
pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie polegające na wykonaniu
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prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach eksponowanych w
warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu
pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, a w części 1 również opracowanie
ekspertyzy konstrukcyjnej, opinii dendrologicznej i projektu wzmocnień konstrukcyjnych
grobowca naruszonego przez drzewo, zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz
pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,
stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3a do SWZ),
3.2.2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza
z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenie konserwatorskie (załącznik nr 4 do SWZ),
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich
(załącznik nr 5 do SWZ).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)
Przed zmianą:
3.1. Przedmiotem zamówienia są Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych
pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie polegające na wykonaniu
prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach eksponowanych w
warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu
pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, a w części 1 również opracowanie
ekspertyzy konstrukcyjnej, opinii dendrologicznej i projektu wzmocnień konstrukcyjnych
grobowca naruszonego przez drzewo, zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz
pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,
stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3a do SWZ),
3.2.2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza
z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenie konserwatorskie (załącznik nr 4 do SWZ),
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich
(załącznik nr 5 do SWZ).
Po zmianie:
Część 4 – Konserwacja zabytkowych pomników nagrobnych, nagrobków i grobowców na
grobach: Józefy Gibas, Rodziny Węglów oraz Rodziny Opławskich na cmentarzu Podgórskim
tzw. Nowym w Krakowie ul. Wapienna 13.
3.1. Przedmiotem zamówienia są Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych
pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie polegające na wykonaniu
prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach eksponowanych w
warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu
pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, a w części 1 również opracowanie
ekspertyzy konstrukcyjnej, opinii dendrologicznej i projektu wzmocnień konstrukcyjnych
grobowca naruszonego przez drzewo, zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz
pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,
stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3a do SWZ),
3.2.2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza
z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenie konserwatorskie (załącznik nr 4 do SWZ),
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich
(załącznik nr 5 do SWZ).
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)
Przed zmianą:
3.1. Przedmiotem zamówienia są Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych
pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie polegające na wykonaniu
prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach eksponowanych w
warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu
pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, a w części 1 również opracowanie
ekspertyzy konstrukcyjnej, opinii dendrologicznej i projektu wzmocnień konstrukcyjnych
grobowca naruszonego przez drzewo, zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz
pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,
stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3b do SWZ),
3.2.2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza
z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenie konserwatorskie (załącznik nr 4 do SWZ),
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich
(załącznik nr 5 do SWZ).
Po zmianie:
Część 5 – Remont konserwatorski nagrobka żołnierza polskiego Józefa Zabielskiego - na
kwaterze 2 wojskowej na cmentarzu Rakowickim, przy ul. Prandoty.
3.1. Przedmiotem zamówienia są Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych
pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie polegające na wykonaniu
prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach eksponowanych w
warunkach zewnętrznych, zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie do stanu
pierwotnego i poprawa walorów estetycznych obiektów, a w części 1 również opracowanie
ekspertyzy konstrukcyjnej, opinii dendrologicznej i projektu wzmocnień konstrukcyjnych
grobowca naruszonego przez drzewo, zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz
pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,
stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3b do SWZ),
3.2.2. Program prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna, mapka cmentarza
z zaznaczeniem lokalizacji, pozwolenie konserwatorskie (załącznik nr 4 do SWZ),
3.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich
(załącznik nr 5 do SWZ).
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