Kraków, 25.04.2022 r.
DI.201.2.5.2022
ZMIANA TREŚCI SWZ (nr 1)
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na
„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku administracyjnego ZCK przy
ul. Rakowickiej 26 w Krakowie”
Nr sprawy P – 5 / TP / 2022
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,
ul. Rakowicka 26 informuję, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej „ustawą”, dokonuje
modyfikacji treści SWZ w zakresie podstaw do wykluczenia, podstaw odrzucenia oferty.
BYŁO:
5.1.2. zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
5.1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
5.1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
5.1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5.1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
MA BYĆ:
5.1.2. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
5.1.2.1.wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
5.1.2.2.wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
5.1.2.3.wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. Ww.
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
5.1.3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 5.1.2. SWZ.
5.1.4. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt.
5.1.2. SWZ, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika
konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom,
oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub
dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy
konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu
stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5.1.5. zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
5.1.5.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
5.1.5.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
5.1.5.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5.1.5.4.zdolności technicznej lub zawodowej.
Dodatkowo zamawiający załącza nowy wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia
z postępowania, który Wykonawca składa wraz z ofertą.
BYŁO:
20.1. Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 226
ust. 1 oraz art. 224 ust. 6 ustawy.
20.2. Postępowanie unieważnia się w przypadkach określonych w art. 255 i art. 256 ustawy.
MA BYĆ:
20.1. Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 226
ust. 1 oraz art. 224 ust. 6 ustawy.
20.2. Oferta zostanie odrzucona w przypadku o którym stanowi pkt. 5.1.4. SWZ, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
20.3. Postępowanie unieważnia się w przypadkach określonych w art. 255 i art. 256 ustawy.
W związku z wprowadzoną zmianą treści SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany terminu
składania i otwarcia ofert, oraz terminu związania ofertą.
BYŁO:
„10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 26.05.2022 r.”
„12.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do dnia
27.04.2022 r. do godziny 09.00”.
„12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.04.2022 r. o godz. 12.00”.
Ma być:
„10.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 28.05.2022 r.”
„12.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ nie później niż do dnia
29.04.2022 r. do godziny 13.00”.
„12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.04.2022 r. o godz. 14.00”.

Dyrektor
Paweł Sularz
Rozdzielnik:
1.Strona www.zck-krakow.pl
2.A/a
2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
tel. +48 12 619 99 00, +48 12 619 99 91
fax +48 12 619 99 90, sekretariat@zck-krakow.pl
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26
Nr rach. bankowego: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
www.zck-krakow.pl

