Kraków, 29.04.2020 r.
DI.2831.2.2020
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
NA
„BUDOWA
KOLUMBARIUM
Z
ROBOTAMI
TOWARZYSZĄCYMI,
PRZEBUDOWA
(MODERNIZACJA)
PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OGRODZENIA OD STRONY
UL. REDUTA NA CMENTARZU PRĄDNIK CZERWONY W KRAKOWIE
– W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI”
Nr sprawy P – 2 / PN / 2020
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,
ul. Rakowicka 26 – zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Budowa kolumbarium z robotami towarzyszącymi, przebudowa
(modernizacja) podjazdu dla niepełnosprawnych oraz ogrodzenia od strony ul. Reduta na
Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie – w podziale na 2 części” w Części 1
– Kolumbarium z robotami towarzyszącymi, przebudowa (modernizacja) podjazdu dla
niepełnosprawnych oraz w Części 2 – Przebudowa (modernizacja) ogrodzenia od strony
ul. Reduta, z przyczyn wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – wystąpiła istotna zmiana
okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19
i niemożliwym do przewidzenia w obecnej chwili czasu trwania pandemii, jak też trudnym do
oszacowania wynikających z tego powodu konsekwencji ekonomicznych i gospodarczych,
koniecznym jest wstrzymanie procesu inwestycyjnego, tym samym unieważnienie wyżej
wymienionego postępowania przetargowego, co pozwoli to na przeznaczenie środków
finansowych na zwiększone wydatki spowodowane ochroną przed koronawirusem SARS-Cov-2
(środki ochrony indywidulnej i zbiorowej, dostosowania miejsc pracy, narzędzia i sprzęt do
utrzymania czystości, itp.).
Dyrektor
Paweł Sularz
Otrzymują:
1.Wykonawcy, którzy złożyli oferty
2.Tablica ogłoszeń Zamawiającego
3.Strona www.zck-krakow.pl
4.A/a
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