
 

 

 

 

 

 

 Kraków, 05.08.2021 r. 

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 

DI.201.2.19.2021 
 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 
UNIEWAŻNIENIE 

 
CZĘŚĆ 2 

Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B przed wodą opadową i gruntową 
 

 
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 

PODSTAWOWYM NA „ROBOTY BUDOWLANE NA CMENTARZU PRĄDNIK 

CZERWONY W KRAKOWIE: CZĘŚĆ 1 – CZYSZCZENIE I ZABEZPIECZENIE 

PRZED GRAFFITI TYLNEJ ŚCIANY KOLUMBARIUM E. CZĘŚĆ 2 – 

ZABEZPIECZENIE TYLNEJ ŚCIANY KOLUMBARIUM A I B PRZED WODĄ 

OPADOWĄ I GRUNTOWĄ” 

Nr sprawy P – 19 / TP / 2021 

 
 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 
 
OFERTA NR 3 
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,   
ul. Rakowicka 26 – informuje, że oferta Wykonawcy: Gemstone Sp. z o.o., ul. Warzywna 24, 
35-310 Rzeszów, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 266 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwanej 
w dalszej treści „ustawą”, jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
 
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty: 

W dniu 30.07.2021 r. o godz. 12:00 Zamawiający dokonał czynności otwarcia oferty: 
Gemstone Sp. z o.o., ul. Warzywna 24, 35-310 Rzeszów.  

Dokumenty, które były składnikami oferty, to: 
1. Formularz oferty, w którym Wykonawca zobowiązał się „do wykonania przedmiotu 

zamówienia za cenę: 
a) CZĘŚĆ 1: Czyszczenie i zabezpieczenie przed graffiti tylnej ściany 

kolumbarium E 
891 713,23 zł netto 
1 096 807,27 zł brutto 

b) CZĘŚĆ 2: Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B przed wodą 
opadową i gruntową 
34 827,55 zł netto 
42 837,89 zł brutto 

2. Kosztorys ofertowy – Renowacja elewacji kolumbarium E Prądnik Czerwony 
Wartość kosztorysu: 34 827,55 zł 

3. Kosztorys ofertowy – Zabezpieczenie kolumbarium A i B przed wodą opadową 
Prądnik Czerwony 
Wartość kosztorysu: 891 713,23 zł 

4. Ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa 
5. Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania 
6. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
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Zamawiający dokonał analizy i oceny wszystkich złożonych przez Wykonawcę 
dokumentów. 

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w Formularzu oferty przy każdej z części, „Cena 
oferty podana w formularzu oferty musi odpowiadać cenie całkowitej wynikającej  
z Kosztorysu ofertowego”. 

W zakresie uzupełniania Formularza Ofert, Wykonawca dla części 1 podał cenę z 
kosztorysu ofertowego dotyczącego części 2, a dla części 2 cenę z kosztorysu ofertowego 
dotyczącego części 1. 

Zamawiający nie mógł uznać niniejszej sytuacji jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, gdyż jakakolwiek wprowadzona poprawa w 
treści oferty powodowałaby istotną zmianę w treści oferty (art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy). 

Ponadto Zamawiający prowadził postępowanie w podziale na części. Jednakże każda z 
tych części stanowi odrębne postępowanie i tak też jest traktowana. W związku z czym nie może 
mieć miejsca sytuacja, w której Zamawiający dokonuje zamiany cen pomiędzy dwoma 
postępowaniami. 

 
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty 

Wykonawcy: Gemstone Sp. z o.o., ul. Warzywna 24, 35-310 Rzeszów na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 5 ustawy, jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.  

 
OFERTA NR 4 
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,   
ul. Rakowicka 26 – informuje, że oferta Wykonawcy: PPHU MDTRANS Mariusz Dąbrowski, 
Poradów 44, 32-200 Miechów, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 w 
związku z art. 266 ustawy, jako, że Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą 
lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3. 
 
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty: 

Zgodnie z pkt 18 SWZ, Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 
11 000,00 zł. Wadium należało wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 30.07.2021 
r. godz. 09:00. 

Wykonawca PPHU MDTRANS Mariusz Dąbrowski Poradów 44 32-200 Miechów 
wniósł wadium w formie pieniężnej (przelew na wskazany nr rachunku bankowego) w dniu 
30.07.2021 o godzinie 10:26, co zostało potwierdzone emailem przez pracownika banku, czyli 
po terminie składania ofert oraz wnoszenia wadium. 

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 14  w związku z art. 266 ustawy, jako, że Wykonawca nie wniósł 
wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwalnie do 
upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym 
mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

3 
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 

Informacja o unieważnieniu postępowania 
 

CZĘŚĆ 2 
Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B przed wodą opadową i gruntową 

 
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Roboty budowlane na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie: Część 
2 – Zabezpieczenie tylnej ściany kolumbarium A i B przed wodą opadową i gruntową”,  
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 wpłynęły oferty od Wykonawców: 
1. Gemstone Sp. z o.o., ul. Warzywna 24, 35-310 Rzeszów. Zamawiający był 

zobowiązany do jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 266 
ustawy, 

2. PPHU MDTRANS Mariusz Dąbrowski, Poradów 44, 32-200 Miechów. Zamawiający 
był zobowiązany do jej odrzucenia na podstawie art. art. 226 ust. 1 pkt 14   
w związku z art. 266 ustawy. 

 
W związku z powyższym, 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 


