Kraków, 11.09.2020 r.
DI.2831.7.2020
Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Część: 2, 3
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „REMONT GROBÓW ŻOŁNIERSKICH
USYTUOWANYCH NA CMENTARZU RAKOWICKIM PRZY UL. PRANDOTY
W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI”
Nr sprawy P – 7 / PN / 2020
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 (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2
Remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim
– rekonstrukcja w granicie Strzegom zniszczonych elementów betonowych nagrobków
na kwaterze 2 wojskowej, wraz z osadzeniem na nowych fundamentach
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: Część 2: 50 000,00 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez:
WORLD STONE S.C.
Tomasz Faron
Patryk Faron
Ul. B. Chrobrego 23A
58-240 Piława Górna
Ceny wskazana w Formularzu Oferty:
Cena za 10 sztuk nagrobków (przewidywana ilość do wykonania): 56 284,80 zł brutto
Suma przyznanych punktów: 100,00
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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 jego sfinansowanie.
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.

Numer
oferty

Nazwa (firma)
adres Wykonawcy

Punktacja
Cena

Gwarancja

Suma

1

WORLD STONE S.C.
Tomasz Faron
Patryk Faron
Ul. B. Chrobrego 23A
58-240 Piława Górna

60,00

40,00

100,00

2

„GRANEX” Sp. z o.o.
Ul. Niepodległości 22
58-150 Strzegom

42,24

40,00

82,24

3

Artur Gołębiowski
KONART
Ul. Akacjowa 2A
59-220 Legnica

-----

-----

-----

5

Hofmann Natursteinwerke
Polen GmbH Sp. z o.o.
Ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków

45,12

40,00

85,12

6

Sławomir Chudoba
Firma Kamieniarska
ROAD MEMORY
Ul. Kościelna 4
22-425 Grabowiec

27,46

0,00

27,46

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych
Oferta nr 3
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy: Artur Gołębiowski, KONART, Ul. Akacjowa
2A, 59-220 Legnica, zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako, że jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty:
W dniu 30.07.2020 r. Zamawiający dokonał zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ –
Formularza Oferty. Zmiana dotyczyła treści pkt 3, tj.:
• było: „3. Termin / czas realizacji: 1. Dla części zamówienia 1, 2, 3, 4: Od dnia
zawarcia umowy do dnia: 26.10.2020 r.”,
• ma być: „3. Termin / czas realizacji: 1. Dla części zamówienia 1, 2, 3, 4: Od dnia
zawarcia umowy do dnia: 30.11.2020 r.”,
oraz treści w SIWZ, tj.:
• było:
„12.1. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w Kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, pok. 2, do dnia 03.08.2020 r. do godz. 09:30.
Kasa ZCK jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci
ofertę, która została złożona po terminie.
12.2. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.08.2020 r. o godz. 10:00 w budynku
Zamawiającego, Kraków, ul. Rakowicka 26, sala konferencyjna (sekretariat, I piętro).
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.”
• ma być:
„12.1. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w Kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, pok. 2, do dnia 07.08.2020 r. do godz. 09:30.
Kasa ZCK jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci
ofertę, która została złożona po terminie.
12.2. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.08.2020 r. o godz. 10:00 w budynku
Zamawiającego, Kraków, ul. Rakowicka 26, sala konferencyjna (sekretariat, I piętro).
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.”
W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych oraz zmienił termin składnia i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert to: do dnia 07.08.2020 r. do godz. 09:30
Nowy termin otwarcia ofert to: 07.08.2020 r. o godz. 10:00
Zamawiający zamieścił w dniu 30.07.2020 r. na swojej stronie Internetowej stosowne
wyjaśnienie dotyczące ww. sytuacji, która zawierała instrukcję dla Wykonawców, którzy złożyli
już oferty, iż winni są albo ją wycofać i złożyć ofertę ponownie na prawidłowym Formularzu
Oferty, albo złożyć Oświadczenie iż złożona już przez nich oferta obejmuje termin wykonania
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zamówienia do 30.11.2020 r. Wzór ww. oświadczenia, a także nowy wzór załącznika nr 1 do
SIWZ – Formularz Oferty, stanowiły załączniki do niniejszej informacji. Oświadczenie miało być
złożone w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Zamawiającego w terminie składania ofert,
tj. do dnia 07.08.2020 r. godz. 09:30.
Wykonawca w dniu 31.07.2020 r. o godz. 14.15 złożył (osobiście) ofertę w Kasie ZCK w
Krakowie, czyli po dokonaniu przez Zamawiającego ww. zmian. Oferta została złożona na
błędnym załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu Oferty (z pkt 3 o treści: „3. Termin / czas
realizacji: 1. Dla części zamówienia 1, 2, 3, 4: Od dnia zawarcia umowy do dnia: 26.10.2020 r.”).
Wykonawca nie złożył oświadczenia, z którego by wynikało, że złożona już przez Niego oferta
obejmuje termin wykonania zamówienia do 30.11.2020 r.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty
Wykonawcy: Artur Gołębiowski, KONART, Ul. Akacjowa 2A, 59-220 Legnica na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 3
Remont nagrobków żołnierzy polskich pochowanych na cmentarzu Rakowickim przy ul.
Prandoty - rekonstrukcja w granicie Strzegom zniszczonych elementów betonowych
nagrobków na kwaterze 1 wojskowej, wraz z osadzeniem na nowych fundamentach
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: Część 3: 18 726,90 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez:
WORLD STONE S.C.
Tomasz Faron
Patryk Faron
Ul. B. Chrobrego 23A
58-240 Piława Górna
Ceny wskazana w Formularzu Oferty:
Cena całkowita: 15 573,03 zł brutto
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 nie przekracza kwoty, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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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.

Numer
oferty

Nazwa (firma)
adres Wykonawcy

Punktacja
Cena

Gwarancja

Suma

1

WORLD STONE S.C.
Tomasz Faron
Patryk Faron
Ul. B. Chrobrego 23A
58-240 Piława Górna

60,00

40,00

100,00

2

„GRANEX” Sp. z o.o.
Ul. Niepodległości 22
58-150 Strzegom

41,74

40,00

81,74

3

Artur Gołębiowski
KONART
Ul. Akacjowa 2A
59-220 Legnica

-----

-----

-----

5

Hofmann Natursteinwerke
Polen GmbH Sp. z o.o.
Ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków

45,12

40,00

85,12

6

Sławomir Chudoba
Firma Kamieniarska
ROAD MEMORY
Ul. Kościelna 4
22-425 Grabowiec

31,01

0,00

31,01

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych
Oferta nr 3
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy: Artur Gołębiowski, KONART, Ul. Akacjowa
2A, 59-220 Legnica, zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako, że jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty:
W dniu 30.07.2020 r. Zamawiający dokonał zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ –
Formularza Oferty. Zmiana dotyczyła treści pkt 3, tj.:
• było: „3. Termin / czas realizacji: 1. Dla części zamówienia 1, 2, 3, 4: Od dnia
zawarcia umowy do dnia: 26.10.2020 r.”,
• ma być: „3. Termin / czas realizacji: 1. Dla części zamówienia 1, 2, 3, 4: Od dnia
zawarcia umowy do dnia: 30.11.2020 r.”,
oraz treści w SIWZ, tj.:
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•

•

było:
„12.1. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w Kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, pok. 2, do dnia 03.08.2020 r. do godz. 09:30.
Kasa ZCK jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci
ofertę, która została złożona po terminie.
12.2. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.08.2020 r. o godz. 10:00 w budynku
Zamawiającego, Kraków, ul. Rakowicka 26, sala konferencyjna (sekretariat, I piętro).
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.”
ma być:
„12.1. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w Kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, pok. 2, do dnia 07.08.2020 r. do godz. 09:30.
Kasa ZCK jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci
ofertę, która została złożona po terminie.
12.2. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.08.2020 r. o godz. 10:00 w budynku
Zamawiającego, Kraków, ul. Rakowicka 26, sala konferencyjna (sekretariat, I piętro).
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.”

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych oraz zmienił termin składnia i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert to: do dnia 07.08.2020 r. do godz. 09:30
Nowy termin otwarcia ofert to: 07.08.2020 r. o godz. 10:00
Zamawiający zamieścił w dniu 30.07.2020 r. na swojej stronie Internetowej stosowne
wyjaśnienie dotyczące ww. sytuacji, która zawierała instrukcję dla Wykonawców, którzy złożyli
już oferty, iż winni są albo ją wycofać i złożyć ofertę ponownie na prawidłowym Formularzu
Oferty, albo złożyć Oświadczenie iż złożona już przez nich oferta obejmuje termin wykonania
zamówienia do 30.11.2020 r. Wzór ww. oświadczenia, a także nowy wzór załącznika nr 1 do
SIWZ – Formularz Oferty, stanowiły załączniki do niniejszej informacji. Oświadczenie miało być
złożone w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Zamawiającego w terminie składania ofert,
tj. do dnia 07.08.2020 r. godz. 09:30.
Wykonawca w dniu 31.07.2020 r. o godz. 14.15 złożył (osobiście) ofertę w Kasie ZCK w
Krakowie, czyli po dokonaniu przez Zamawiającego ww. zmian. Oferta została złożona na
błędnym załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu Oferty (z pkt 3 o treści: „3. Termin / czas
realizacji: 1. Dla części zamówienia 1, 2, 3, 4: Od dnia zawarcia umowy do dnia: 26.10.2020 r.”).
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Wykonawca nie złożył oświadczenia, z którego by wynikało, że złożona już przez Niego oferta
obejmuje termin wykonania zamówienia do 30.11.2020 r.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty
Wykonawcy: Artur Gołębiowski, KONART, Ul. Akacjowa 2A, 59-220 Legnica na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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.
Z upoważnienia Dyrektora
Katarzyna Izdebska
Z-ca Dyrektora
ds. Planowania i Infrastruktury
Otrzymują:
1.Wykonawcy, którzy złożyli oferty
2.Tablica ogłoszeń Zamawiającego
3.Strona www.zck-krakow.pl
4.A/a

7
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

