Kraków, 12.08.2019 r.
DI. 2831.4.2019
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI: 2
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „BUDOWĘ PIWNIC GROBOWCOWYCH
NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W PODZIALE
NA 2 CZĘŚCI”
Nr sprawy P – 4 / PN / 2019
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,
ul. Rakowicka 26 informuje, że Wykonawca:
1. Edward Michalski Zakład Kamieniarsko – Betoniarski, Kadrowa 12, 32-091
Michałowice, Młodziejowice (oferta nr 2)
zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
z powodu, iż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie prawne i faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty nr 2
Edward Michalski Zakład Kamieniarsko – Betoniarski, Kadrowa 12, 32-091 Michałowice,
Młodziejowice
Zamawiający, pismem z dnia 31.07.2019 r., na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, wezwał
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie: Część 2 – 9 szt. piwnic
grobowcowych typ „A4” na Cmentarzu Rakowickim (Prandoty), do złożenia aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy. Dokumenty należało złożyć do dnia 02.08.2019 r. do godziny 15:30 na
Dzienniku Podawczym ZCK w Krakowie.
W dniu 02.08.2019 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty, w tym dokument Polisy
CO na sumę ubezpieczenia 180 000,00 zł. z okresem ubezpieczenia od 02.08.2019 r. do
01.08.2020 r.
Dostarczony przez Wykonawcę dokument nie potwierdza, że na dzień składania ofert,
tj. 30.07.2019 r., Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający w dniu 06.08.2019 r. na podstawie art. 26 ust. 4
ustawy, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień czy w dniu składania ofert, to jest w dniu
30.07.2019 r., Wykonawca spełniał warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej to jest posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalność związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną w wysokości 160 000,00 zł.
Wymagane wyjaśnienia należało złożyć na Dzienniku Podawczym ZCK w Krakowie
w terminie do 09.08.2019 r. do godz. 15:30.
W dniu 06.08.2019 r. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia oświadczając, że: „Nie
posiadam ubezpieczenia innego niż to które złożyłem w dniu 02.08.2019”.
Zgodnie z § 2 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
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o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowe zamawiający może żądać
dokumentów „potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalność związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego”.
Zgodnie z opinią UZP dokumenty składane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, winny
potwierdzać „spełnianie warunków udziału w postępowaniu czy brak podstaw do wykluczenia
w chwili jego złożenia ale także, że ten stan trwa nieprzerwalnie przez cały okres
postępowania od upływu terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.”
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.
Jednocześnie w opinii Zamawiającego wyżej opisane działania Wykonawcy należy
zakwalifikować jako wypełniające dyspozycję przepisu art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy i z tego
powodu należy wskazać, na dodatkową przyczynę wykluczenia opisaną ww. przepisie ustawy.
Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje w oświadczeniu
z dnia 29.07.2019 r. dotyczącego spełniania warunków w przedmiotowym postępowaniu
wprowadzające w błąd Zamawiającego i mogące mieć wpływ na decyzję podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
Po odrzuceniu:
1. Oferty nr 2: Edward Michalski Zakład Kamieniarsko – Betoniarski, Kadrowa 12,
32-091 Michałowice, Młodziejowice
w postępowaniu nie pozostały żadne oferty.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowę piwnic grobowcowych na cmentarzach
komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części” w Części 2 z przyczyn wskazanych w art.
93 ust. 1 pkt 1 ustawy – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu.
Dyrektor
Paweł Sularz
Otrzymują:
1.Tablica ogłoszeń Zamawiającego
2.Strona www.zck-krakow.pl
3.Aa.
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