Kraków, 01.07.2021 r.
DI.2831.7.2021
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PODSTAWOWYM NA „POSZERZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRĄDNIK
CZERWONY W KRAKOWIE”
Nr sprawy P – 7 / 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.: 3 000 000,00 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „WŁOMEX”
Zygmunt Włodarczyk
Ul. Gromadzka 30
30-719 Kraków
Cena wybranej oferty z VAT: 1 961 214,02 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

AG SYSTEM Sp. z o.o.
Ul. Senatorska 15
30-106 Kraków

Punktacja

1
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
tel. +48 12 619 99 00, +48 12 619 99 91
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Cena

Gwarancja

Suma

50,43

40,00

90,43

2

3

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe
„WŁOMEX”
Zygmunt Włodarczyk
Ul. Gromadzka 30
30-719 Kraków
P.P.H.U. BUD-RYS
Łukasz Bazior
Ul. Podmiejska 65
32-200 Miechów
PPHU MDTRANS
Mariusz Dąbrowski
Poradów 44
32-200 Miechów

60,00

40,00

100,00

53,14

40,00

93,14

---

---

---

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych
Oferta nr 4
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy: PPHU MDTRANS Mariusz Dąbrowski
Poradów 44, 32-200 Miechów, 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:
W dniu 20.05.2021 r. o godz. 12:00 Zamawiający dokonał czynności otwarcia ofert.
Z powodzeniem odszyfrowano 3 z 4 złożonych ofert. Nie udało się odszyfrować oferty
Wykonawcy: PPHU MDTRANS Mariusz Dąbrowski Poradów 44, 32-200 Miechów.
Wykonawca złożył ofertę poprzez ePUAP. Informacja o przesłaniu oferty pojawiła się
w miniPortalu w zestawieniu ofert przesłanych do postępowania. Przy ofercie widniał symbol
„żółtego trójkąta z wykrzyknikiem”. Po wskazaniu symbolu kursorem, pojawił się komunikat
„UWAGA: plik został zaszyfrowany kluczem do innego postępowania” (najprawdopodobniej
Wykonawca zaszyfrował swoją ofertę kluczem do postępowania P-11/TP/2021 „Remont tarasów
i rampy budynku administracyjnego na Cmentarzu Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48
w Krakowie”). Dla zachowania należytej staranności, Zamawiający podjął próbę odszyfrowania
oferty, która zakończyła się niepowodzeniem. Zamawiający zwrócił się do miniPortalu
o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W dniu 21.05.2021 r. Zamawiający otrzymał odpowiedź od
miniPortalu, iż „przesłane zrzuty ekranu i nasza analiza wskazują, że Wykonawca zaszyfrował
ofertę do innego postępowania. Stąd na miniPortalu informacja, że plik został zaszyfrowany
kluczem z innego postępowania. W związku z powyższym nie ma możliwości odszyfrowania
i odczytania przesłanego przez Wykonawcę pliku oferty.”.
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Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty
Wykonawcy: PPHU MDTRANS Mariusz Dąbrowski Poradów 44, 32-200 Miechów 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.
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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