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DI.201.2.2.2022 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ (nr 1) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PODSTAWOWYM 

na „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na realizację 

modernizacji Cmentarza Prokocim w Krakowie” 

Nr sprawy P – 2 / TP / 2022 

 

Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,  

ul. Rakowicka 26, informuje, że dokonuje poprawy treści pkt. 3 „Załącznika nr 1 do SWZ – 

Formularz oferty” i wprowadza następujące zmiany.  

 

BYŁO:  

3. Doświadczenie projektanta: 

Oświadczam, że Projektant ………………………………………………..……….. posiadający 

uprawnienia budowlane w specjalności ………………………………………………………………… 

uzyskał/brał czynny udział w opracowaniu niezbędnych materiałów, do uzyskania decyzji 

pozwolenia wodnoprawnego w ilości …………………….. sztuk. 

Przez „Projektanta”  Zamawiający rozumie projektanta, o którym stanowi pkt 5.5.2.1. lub 5.5.2.2 

lub 5.5.2.3 SWZ. 

W przypadku nie uzupełnienia powyższych informacji, oferta Wykonawcy nie otrzyma 

dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert. 

 

MA BYĆ:  

3. Doświadczenie projektanta: 

Oświadczam, że Projektant ………………………………………………..……….. posiadający 

uprawnienia budowlane w specjalności ………………………………………………………………… 

uzyskał/brał czynny udział w opracowaniu niezbędnych materiałów, do uzyskania decyzji 

pozwolenia wodnoprawnego w ilości …………………….. sztuk. 

Przez „Projektanta”  Zamawiający rozumie projektanta, o którym stanowi pkt 5.5.2.1. lub 5.5.2.2 

lub 5.5.2.3 SWZ. 

W przypadku nie uzupełnienia powyższych informacji, oferta Wykonawcy nie otrzyma 

dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert. 
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3a. Wydłużenie okresu gwarancji / rękojmi na wykonaną dokumentację projektową 

(Wykonawca jest zobowiązany do zaznaczenia jednej z poniższych możliwości): 

□Wykonawca udzieli gwarancji poniżej 4 lat, tj.: ………….. lat 

□Wykonawca udzieli gwarancji na 4 lata 

□Wykonawca udzieli gwarancji na 5 lat 

□Wykonawca udzieli gwarancji na 6 lat 

Za nie wskazanie żadnego okresu gwarancyjnego, oferta Wykonawcy nie otrzyma 

dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert. 

 

W związku z wprowadzoną zmianą, Zamawiający nie zmienia termin składania i otwarcia 

ofert. 

 

Z upoważnienia Dyrektora 

Katarzyna Izdebska 

Z-ca Dyrektora 

Ds. Planowania i Infrastruktury 

 

 

 

Załączniki: 

1. zal nr 1 do SWZ – Formularz oferty prokocim 2022 – POPRAWIONY 

 

Rozdzielnik: 

1. Strona www.zck-krakow.pl 

2. A/a 


