Kraków, 29.03.2021 r.
DI.2831.2.2021
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PODSTAWOWYM NA „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA
BUDOWĘ
KOLUMBARIÓW, PRZEBUDOWĘ OGRODZENIA I REMONT/
PRZEBUDOWĘ ALEJEK NA CMENTARZU KOBIERZYN – LUBOSTROŃ
W KRAKOWIE”
Nr sprawy P – 2 / TP / 2021
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka
26, 31-510 Kraków, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”,
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy, przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 55 350,00 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 5 złożona przez:
Pracownia Projektowa
HYDROBETAM Sp. z o.o.
Ul. B Komorowskiego 1/14
30-106 Kraków
Cena wybranej oferty z VAT: 34 230,90 zł
Suma przyznanych punktów: 100,00
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria zgodne z pkt. 15 SWZ. Oferta
wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, została sporządzona zgodnie
z ustawą oraz wymaganiami zawartymi w SWZ. 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.
Zamawiający podaje nazwy i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawcy, albo imiona i nazwiska,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację.
Numer
oferty

Wykonawca

1

Biuro Architektoniczno –
Budowlane JUNAK
ul. Zakopiańska 9/109
30-418 Kraków

Punktacja

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
www.zck-krakow.pl

Cena

Gwarancja

Suma

---

---

---

2

3

4

5

LODROM Sp. z o.o.
Ul. Długa 56/1
31-146 Kraków
Antoni Jakub Pawlak
DAKUZO
UL. JAŚMINOWA 19/2
62-052 Komorniki
Pracownia Projektowa
HYDROBETAM Sp. z o.o.
Ul. B Komorowskiego 1/14
30-106 Kraków
Pracownia Inżynierska
Czesław Hodurek
Ul. Kasztelańska 20
30-116 Kraków

26,33

40,00

66,33

---

---

---

60,00

10,00

100,00

22,56

40,00

62,56

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych

Oferta nr 1
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawca: Biuro Architektoniczno – Budowlane JUNAK,
ul. Zakopiańska 9/109, 30-418 Kraków, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6
ustawy, jako, że nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty:
Dokumenty przekazywane przez Wykonawcę, winny być przygotowane i podpisane
zgodnie z postanowieniami zgodnie z pkt. od 11.12. do 11.21. SWZ.
Zgodnie z pkt. 11.13. SWZ „Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym”.
Wykonawca złożył ofertę za pośrednictwem ePUAP. Oferta złożona przez Wykonawcę
nie została złożona w formie elektronicznej (tj. nie została podpisana certyfikowanym podpisem
elektronicznym), nie została opatrzona podpisem zaufanym ani też podpisem osobistym.
Złożona przez Wykonawcę oferta składa się z uzupełnionych komputerowo dokumentów,
wydrukowanych, zaparafowanych / podpisanych odręcznie, a następnie zeskanowanych
i w takiej formie przesłanych do Zamawiającego. Jednakże niniejsze dokumenty nie zostały
w żaden sposób podpisane elektronicznie, zgodnie z wymogiem określonym w pkt. 11.13. SWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty
Wykonawcy: Biuro Architektoniczno – Budowlane JUNAK, ul. Zakopiańska 9/109, 30-418
Kraków na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy, jako, że nie została sporządzona w sposób
zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.
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Oferta nr 3
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawca: Antoni Jakub Pawlak DAKUZO, UL.
JAŚMINOWA 19/2, 62-052 Komorniki, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6
ustawy, jako, że nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty:
Oferta przekazywana przez Wykonawcę, winna być zaszyfrowana zgodnie
z postanowieniami zawartymi w pkt. 11.1., 11.4. – 11.5. SWZ.
W dniu 04.03.2021 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie numeru
ID postępowania; z ocds-148610-5dae48dc-7041-11eb-86b1-a64936a8669f; na: 20e70507f676-47e9-bda3-a98751b5a077. Równoczesne Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia
ofert na dzień 12.03.2021 r. Informacje o dokonanej zmianie treści SWZ Zamawiający zamieścił
na stronie internetowej prowadzonego postępowania (www.zck-krakow.pl) w dniu 04.03.2021 r.
o godz. 12:42. W dniu 04.03.2021 r. o godz. 16:35 Wykonawca Antoni Jakub Pawlak DAKUZO,
UL. JAŚMINOWA 19/2, 62-052 Komorniki złożył ofertę poprzez ePUAP, jednakże dokonując
czynności szyfrowania oferty, podał nr cd148610-5dae-48dc-b86b-1a64936a8669 (niniejszy
nr widnienie w systemie ePUAP w komórce oznaczonej jako „Identyfikator postępowania”).
Wykonawca miał możliwość zapoznać się z dokonaną przez Zamawiającego zmianą
w zakresie nr ID postępowania i dokonać szyfrowania oferty z użyciem prawidłowego numeru
ID postępowania, tj. 20e70507-f676-47e9-bda3-a98751b5a077.
Złożona przez Wykonawcę oferta jest dostępna w systemie ePUAP, jednakże nie jest
uwzględniona przez system miniPortal, a co za tym idzie, Zamawiający nie ma możliwości
dokonania czynności jej odszyfrowania.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty
Wykonawcy: Antoni Jakub Pawlak DAKUZO, UL. JAŚMINOWA 19/2, 62-052 Komorniki na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy, jako, że nie została przekazana w sposób zgodny
z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi przekazywania ofert przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

Zamawiający w oparciu o art. 308 ust. 2 ustawy informuje, że umowa zostanie zawarta
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 IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

Dyrektor
Paweł Sularz
Otrzymują:
1.Strona internetowa Zamawiającego
2.Wykonawcy, którzy złożyli oferty
3.A/a
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