Kraków, 20.06.2018 r.
DI. 2831.4.2018
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „KONTYNUACJĘ PRAC REMONTOWO
– KONSERWATORSKICH MURU OD STRONY POŁUDNIOWEJ NA CMENTARZU
RAKOWICKIM W KRAKOWIE UL. RAKOWICKA 26 (A-584)”
Nr sprawy P – 4 / PN / 2018
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków, na podstawie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym
postępowaniu.
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 942 077,77 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez:
Firma Budowlano - Konserwatorska
"VIBUD"
mgr inż. Wiesław Wida
ul. Pleszowska 16/2
31-228 Kraków
Cena wybranej oferty z VAT: 1 142 274,86 zł
Suma przyznanych punktów: 100,00
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria zgodne z pkt. 15 SIWZ. Oferta
wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, została sporządzona zgodnie
z ustawą oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów
w oparciu o zastosowane w prowadzonym postępowaniu kryteria, a Wykonawca
ją składający nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferowana cena przekracza kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednakże postanowił
zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
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Numer
oferty

1

2

3

Punktacja

Nazwa (firma)
adres Wykonawcy
Firma Budowlano –
Konserwatorska
"VIBUD"
mgr inż. Wiesław Wida
ul. Pleszowska 16/2
31-228 Kraków
DeS
Henryk Dowgier
Anna Dowgier
Spółka Jawna
ul. Kronikarza Galla 5/1
30-053 Kraków
Toma Budownictwo
Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Klaśnieńska 25
32-020 Wieliczka

Cena

Gwarancja

Suma

60,00

40,00

100,00

41,42

40,00

81,42

----------

----------

----------

Oferta nr 3
Zamawiający informuje, że Wykonawca: Toma Budownictwo Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa, ul. Klaśnieńska 25, 32-020 Wieliczka, zostaje wykluczony na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12 ustawy z powodu, iż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie prawne i faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.
Zamawiający, pismem z dnia 07.06.2018 r., na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, wezwał
Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania. Dokumenty należało złożyć do dnia 12.06.2018 r. do godziny 12:00
na Dzienniku Podawczym ZCK w Krakowie.
Dołączone do oferty przetargowej „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania” było niekompletne, tj. zawierało tylko pierwszą z trzech
obowiązkowych stron. Ponadto było podpisane tylko przez jedną z dwóch obowiązanych osób
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi KRS). Natomiast „Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego
spełniania warunków udziału w postępowaniu” Wykonawca nie dołączył wcale.
Zamawiający poinformował w wezwaniu Wykonawcę, że „oświadczenia winny być
aktualne na dzień składania ofert (art. 25 a ustawy). Zamawiający dopuszcza aby oświadczenia
zostały wystawione z datą bieżącą, ale w swej treści powinny potwierdzać brak podstaw do
wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na dzień złożenia
oferty”.
Wykonawca w dniu 11.06.2018 r. przekazał Zamawiającemu „Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” oraz „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
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Oświadczenia zostały podpisane z datą 07.06.2018 r. przez obydwie zobowiązane osoby.
Jednakże z ich treści nie wynika, że potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i spełnianie
warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty.
W związku z powyższym Zamawiający uznał, że Wykonawca nie spełnił warunków
udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12 ustawy.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

Pozostałe informacje:
Zamawiający w oparciu o art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy informuje, że umowa zostanie zawarta
w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują
środki ochrony prawnej zgodne z Działem VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.
Dyrektor
Dorota Iwanicka

Otrzymują:
1.Wykonawcy, którzy złożyli oferty
2.Tablica ogłoszeń Zamawiającego
3.Strona www.zck-krakow.pl
4.A/a
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