Kraków, 28.07.2021 r.
DI.201.2.16.2021
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PODSTAWOWYM NA „USŁUGI W ZAKRESIE ZIELENI NA TERENIE CMENTARZY
KOMUNALNYCH W KRAKOWIE. USUWANIE I CIĘCIA ZIELENI ORAZ BADANIA
DENDROLOGICZNE.
CZĘŚĆ
2
–
OPRACOWANIE
PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA ALEI ZASŁUŻONYCH NA CMENTARZU RAKOWICKIM
(PRANDOTY) WRAZ Z REALIZACJĄ PROJEKTU”
Nr sprawy P – 16 / TP / 2021
Część 1 – Usuwanie i cięcia zieleni oraz badania dendrologiczne
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.: 150 000,00 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez:
GardenWork Artur Szczudło
Ul. Osiedle Wandy 32/33C
31-907 Kraków
Cena wybranej oferty z VAT: 135 941,40 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.
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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

1

2

3

Punktacja

Wykonawca
Usługi Ogrodnicze
Elitelas Sp. z o.o.
Ul. Durdy 141
39-450 Baranów Sandomierski
PPUH WŁOMEX
Zygmunt Włodarczyk
Ul. Gromadzka 30
30-719 Kraków
GardenWork Artur Szczudło
Ul. Osiedle Wandy 32/33C
31-907 Kraków

Cena

Gwarancja

Suma

---

---

---

27,21

40,00

67,21

60,00

40,00

100,00

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.
Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy: Usługi Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o., ul.
Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
3 zw. z art. 266 ustawy, jako, że jest niezgodna z przepisami ustawy, z uwagi na niezgodność z
art. 218 ust. 1 ustawy, tj. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty:
Zgodnie z art. 218 ust 1 ustawy oraz pkt. 11.9. SWZ „Wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę”.
W dniu 30.06.2021 r. Wykonawca złożył ofertę za pośrednictwem ePUAP.
W dniu 01.07.2021 r. o godz. 08:57 Wykonawca złożył pismo (datowane na dzień
02.07.2021 r.) za pośrednictwem ePUAP, w którym zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o
wycofanie oferty złożonej w dniu 30.06.2021 r.
W dniu 01.07.2021 r. o godz. 10:14 Wykonawca złożył ofertę za pośrednictwem ePUAP.
W dniu 01.07.2021 r. o godz. 11:15 Wykonawca złożył drugą ofertę za pośrednictwem
ePUAP.
W dniu 01.07.2021 r. Zamawiający podjął próbę zatwierdzenia wycofania oferty, której
należy dokonać poprzez miniPortal. Jednakże z powodu braku takiej możliwości, zwrócił się do
miniPortalu o wyjaśnienie. W odpowiedzi miniPortal wyjaśnił, że „Wykonawca błędnie wypełnił
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formularz do wycofania oferty. W miejsce identyfikatora potwierdzającego złożenie
oferty/wniosku wpisał identyfikator postępowania. To sprawia, że wycofanie nie zostało
prawidłowo odnotowane w systemie, i nie mają Państwo możliwości na techniczne
potwierdzenie wycofania. Jednocześnie informuję, że popełniony błąd nie może sprawić, że nie
uznają Państwo dostarczonego dokumentu opatrzonego podpisem kwalifikowanym,
zawierającego oświadczenie o woli wycofania tej oferty.” Zamawiający uznał ofertę złożoną
w dniu 30.06.2021 r. jako wycofaną przez Wykonawcę i nie pobierał jej z ePUAP oraz nie
dokonywał jej odszyfrowania.
Z uwagi na fakt, że postępowanie jest prowadzone w podziale na dwie części,
Zamawiający podjął decyzję o odszyfrowaniu dwóch ofert złożonych w dniu 01.07.2021 r. Po
odszyfrowaniu okazało się, że oferta zawiera dokładnie ten sam zestaw dokumentów z tymi
samymi danymi, dotyczącymi części 1 zamówienia. Na część 2 Wykonawca nie złożył oferty.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął
Wykonawcy: Usługi Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o., ul.
Sandomierski na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 zw. z art.
z przepisami ustawy, z uwagi na niezgodność z art. 218 ust.
złożyć tylko jedną ofertę.

decyzję o
Durdy 141,
266 ustawy,
1 ustawy, tj.

odrzuceniu oferty
39-450 Baranów
że jest niezgodna
Wykonawca może

Część 2 – Opracowanie projektu zagospodarowania Alei Zasłużonych na Cmentarzu
Rakowickim (Prandoty) wraz z realizacją projektu
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.: 50 000,00 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez:
GardenWork Artur Szczudło
Ul. Osiedle Wandy 32/33C
31-907 Kraków
Cena wybranej oferty z VAT: 47 900,00 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.
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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

GardenWork Artur Szczudło
Ul. Osiedle Wandy 32/33C
31-907 Kraków

Punktacja
Cena

Gwarancja

Suma

60,00

40,00

100,00

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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