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DI.201.2.20.2021 
 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 
UNIEWAŻNIENIE 
Część 1, 3, 4, 5 

 
 

 
Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 

PODSTAWOWYM NA „PRACE REMONTOWO – KONSERWATORSKIE PRZY 

ZABYTKOWYCH POMNIKACH NAGROBNYCH NA CMENTARZACH 

KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI (…)” 

Nr sprawy P – 20 / TP / 2021 

 
CZĘŚĆ 1 

Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim  
w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grobowca Rodziny Jędrzejewskich (vel Jędrzejowskich) na 
pasie 4 (I etap), grobowca Rodziny Mączków i Lachowiczów na kwaterze XIIb, grobowca 
Rodziny Asnyków na pasie 30 oraz grupy czterech grobowców na pasie 26: grobowca 

Rodziny Cenglerów, grobowca Rodziny Strzyżowskich, grobowca Rodziny 
Radziszewskich i grobowca Rodziny Matyasików 

 
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,   

ul. Rakowicka 26 – zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach 
nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części (…)  
Część 1 – Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grobowca Rodziny Jędrzejewskich (vel 
Jędrzejowskich) na pasie 4 (I etap), grobowca Rodziny Mączków i Lachowiczów na 
kwaterze XIIb, grobowca Rodziny Asnyków na pasie 30 oraz grupy czterech grobowców 
na pasie 26: grobowca Rodziny Cenglerów, grobowca Rodziny Strzyżowskich, grobowca 
Rodziny Radziszewskich i grobowca Rodziny Matyasików”, z przyczyn wskazanych w art. 
255 pkt 1 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”, tj.: nie złożono żadnej oferty. 

W terminie wyznaczonym na składanie ofert to jest do dnia 09.08.2021 r. do godziny 
09:00 nie wpłynęła żadna oferta.  
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CZĘŚĆ 2 
Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim  

w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grupy trzech grobów na kwaterze N: pomnika nagrobnego 
na grobie Rodziny Wiśniewskich, pomnika nagrobnego na grobie Rodziny Pezdańskich 
oraz grobowca Rodziny Zgorzalewiczów oraz grupy ośmiu pomników nagrobnych na 

kwaterze Ga na grobach: Izy Rothkirch, Jana Serwatowskiego, Wojciecha Karcza, 
Ludwika Nowakowskiego, Waleriana Serwatowskiego, Anny Piaskiewicz, Włodzimierza 

Soniewickiego, Anny Kucharskiej 
 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 
 
Oferta nr 2 
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawca: Ignacy Jakubczyk CONSIGNA Konserwacja  
i Restauracja Dzieł Sztuki, Ul. Obozowa 70/24, 30-383 Kraków, zostaje odrzucona na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 266 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. 11.3. 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 
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 odręcznie 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. 11.3. SWZ. 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty 
Wykonawcy: Ignacy Jakubczyk CONSIGNA Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Ul. 
Obozowa 70/24, 30-383 Kraków na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 266 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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CZĘŚĆ 3 
Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim  

w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grobowca Antoniego Pelmayera na kwaterze T oraz grupy 
dwóch grobowców na pasie Ka: grobowca Rodziny Żeleńskich i grobowca Rodziny 

Szymonowiców (vel Symonowiczów) 
 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach 
nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części (…)  
Część 3 – Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grobowca Antoniego Pelmayera na kwaterze 
T oraz grupy dwóch grobowców na pasie Ka: grobowca Rodziny Żeleńskich i grobowca 
Rodziny Szymonowiców (vel Symonowiczów)”, z przyczyn wskazanych w art. 255 pkt 1 w 
zw. z art. 266 ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty. 

W terminie wyznaczonym na składanie ofert to jest do dnia 09.08.2021 r. do godziny 
09:00 nie wpłynęła żadna oferta.  

 
CZĘŚĆ 4 

Konserwacja zabytkowych pomników nagrobnych, nagrobków i grobowców na grobach: 
Józefy Gibas, Rodziny Węglów oraz Rodziny Opławskich na cmentarzu Podgórskim tzw. 

Nowym w Krakowie ul. Wapienna 13 
 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach 
nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części (…)  
Część 4 – Konserwacja zabytkowych pomników nagrobnych, nagrobków i grobowców na 
grobach: Józefy Gibas, Rodziny Węglów oraz Rodziny Opławskich na cmentarzu 
Podgórskim tzw. Nowym w Krakowie ul. Wapienna 13”, z przyczyn wskazanych w art. 255 
pkt 1 w zw. z art. 266 ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty. 

W terminie wyznaczonym na składanie ofert to jest do dnia 09.08.2021 r. do godziny 
09:00 nie wpłynęła żadna oferta.  

 
 

CZĘŚĆ 5 
Remont konserwatorski nagrobka żołnierza polskiego Józefa Zabielskiego – na kwaterze 

2 wojskowej na cmentarzu Rakowickim, przy ul. Prandoty 
 
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach 
nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części (…)  
Część 5 – Remont konserwatorski nagrobka żołnierza polskiego Józefa Zabielskiego – na 
kwaterze 2 wojskowej na cmentarzu Rakowickim, przy ul. Prandoty”, z przyczyn 
wskazanych w art. 255 pkt 2 w zw. z art. 266 ustawy, tj.: wszystkie złożone oferty podlegały 
odrzuceniu. 

 
Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 

 
Oferta nr 2 
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawca: Ignacy Jakubczyk CONSIGNA Konserwacja  
i Restauracja Dzieł Sztuki, Ul. Obozowa 70/24, 30-383 Kraków, zostaje odrzucona na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 266 ustawy, jako, że nie została sporządzona lub 
przekazana  
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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. 11.3. 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 
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. 11.3. SWZ. 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty 
Wykonawcy: Ignacy Jakubczyk CONSIGNA Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Ul. 
Obozowa 70/24, 30-383 Kraków na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 266 ustawy, 
jako, że nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 
organizacyjnymi sporządzania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi 
przez Zamawiającego. 

 
 
 

Dyrektor 
Paweł Sularz 

 
 

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


