Kraków, 22.06.2021 r.
DI.2831.13.2021
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
UNIEWAŻNIENIE
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PODSTAWOWYM NA „DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ
KONFIGURACJI ROZWIĄZANIA, BAZUJĄCEGO NA MICROSOFT WINDOWS
SERVER 2019 WRAZ Z MIGRACJĄ ISTNIEJĄCYCH STACJI DO DOMENY ACTIVE
DIRECTORY”
Nr sprawy P – 13 / TP / 2021

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,
ul. Rakowicka 26 – informuje, że oferta Wykonawcy: Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.,
ul. Friedleina 4-6/121, 30-009 Kraków, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6
zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści „ustawą”, 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, z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy.
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty:
Zgodnie z pkt. 11.3. 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
składa się z komputerowo uzupełnionych dokumentów, które nie zostały złożone w formie
elektronicznej, tj. nie zostały podpisane certyfikowanym podpisem elektronicznym, nie zostały
opatrzone podpisem zaufanym ani też podpisem osobistym.
Wykonawca złożył ofertę za pośrednictwem ePUAP za pomocą formularza
przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Niniejszy formularz może być przed
wysłaniem podpisany przez użytkownika (Wykonawcę). Jednakże podpis ten składany jest
wyłącznie na formularzu złożenia, zmiany, wycofania oferty. Co za tym idzie, podpis na
formularzu to jedynie funkcjonalność systemu ePUAP, z której mogą, ale nie muszą skorzystać
Wykonawcy przekazujący ofertę przy pomocy tego systemu. Oznacza to, że podpis złożony
jedynie na ww. formularzu nie może wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego
pomocą oferty Wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy, a nie formularz
elektroniczny za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym
podpisem. (por. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisacoferte-w-postaci-elektronicznej.pdf).
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty
Wykonawcy: Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o., Ul. Friedleina 4-6/121, 30-009 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
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komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego, z uwagi na niezgodność z art. 63
ustawy.
Informacja o unieważnieniu postępowania
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracji rozwiązania,
bazującego na Microsoft Windows Server 2019 wraz z migracją istniejących stacji do
Domeny Active Directory”, z przyczyn wskazanych w art. 255 pkt 2 ustawy, tj.: wszystkie
złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
W sprawie przedmiotowego postępowania wpłynęła tylko jedna oferta od Wykonawcy
Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o., Ul. Friedleina 4-6/121, 30-009 Kraków. Jednakże po
dokonaniu czynności sprawdzenia prawidłowości oferty, Zamawiający był zobowiązany do jej
odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy, w związku z czym, w niniejszym
postępowaniu nie pozostała żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie
art. 255 pkt 2 ustawy.

Dyrektor
Paweł Sularz

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