Kraków, 20.07.2020 r.
DI.2831.6.2020
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
NA
„BUDOWĘ
KOLUMBARIUM
Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ PRZEBUDOWĘ (MODERNIZACJĘ)
PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA CMENTARZU PRĄDNIK
CZERWONY W KRAKOWIE – W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI”
Nr sprawy P – 6 / PN / 2020
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1
Budowa kolumbarium z robotami towarzyszącymi
na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,
ul. Rakowicka 26 – zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Budowę kolumbarium z robotami towarzyszącymi oraz przebudowę
(modernizację) podjazdu dla niepełnosprawnych na Cmentarzu Prądnik Czerwony
w Krakowie – w podziale na 2 części” w Części 1 – Budowa kolumbarium z robotami
towarzyszącymi na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie, z przyczyn wskazanych
w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W dniu 25.06.2020 r. Zamawiający
wszczął postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na „Budowę kolumbarium z robotami towarzyszącymi oraz przebudowę
(modernizację) podjazdu dla niepełnosprawnych na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie
– w podziale na 2 części”. W trakcie badania ofert Zamawiający stwierdził błąd w dokumentacji
dołączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Wśród dokumentów
załączonych do SIWZ znajdował się między innymi przedmiar, stanowiący podstawę wyceny
ofert. W dziale przedmiaru „zagospodarowanie terenu” zostały podane znacznie zaniżone ilości
robót w stosunku do stanu faktycznego, co ma wpływ na ich wartość w ofercie.
Przedmiar, a co za tym idzie Kosztorys Ofertowy, jest elementem znaczącym
i warunkującym złożenie prawidłowej oferty przez zainteresowanych Wykonawców.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Udostępniony błędny przedmiar nie obejmuje całego przedmiotu
zamówienia zgodnie dokumentacją projektową dla I etapu, co skutkuje koniecznością podjęcia
czynności polegającej na unieważnieniu postępowania. Niewyeliminowanie błędu przez
Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia podjęcie działania
1
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

innego niż unieważnienie postępowania. Zawarcie umowy na zakres przedmiotu zamówienia
przyjętym w SIWZ stanowiłoby poważne naruszenie przepisów ustawy i na tym etapie nie jest
możliwe poprawienie, czy też zweryfikowanie działania przez Zamawiającego, a Wykonawcy nie
mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego (co wyraźnie
podkreśla się w orzecznictwie oraz doktrynie prawa zamówień publicznych).
Zaistniałe przesłanki zobowiązują Zamawiającego do unieważnienia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.
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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