Kraków, 20.08.2021 r.
DI.2831.23.2021
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 – 23 / 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: NeurosArt Joanna Stachowicz,
ul. Kilińskiego 93G, 39-300 Mielec, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 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 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:
Zgodnie z pkt. 11.1. SWZ „Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,
w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem”.
Zgodnie z pkt. 11.4. SWZ „Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/”.
Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 2021/BZP 00142230/01 z dnia 10.08.2021 r.,
Sekcja VIII – Procedura, pkt 8.2) „Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na skrytkę
Zamawiającego na portalu e-puap (https://epuap.gov.pl/wps/portal); Adres skrzynki: ePUAP:
zckskrytka”.
Wykonawca złożył ofertę za pośrednictwem adresu email Zamawiającego,
tj. przetargi@zck-krakow.pl. Na ofertę Wykonawcy składały się pliki:
1. Formularz ofertowy (wzór z postępowania P-17/TP/2021)
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania
– załącznik nr 2a do SWZ (wzór z postępowania P-17/TP/2021)
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
– załącznik nr 2b do SWZ (wzór z postępowania P-17/TP/2021)
4. Oświadczenie Podmiotu Udostępniającego Zasoby dotyczące podstaw do
wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2c do SWZ (wzór z postępowania
P-23/TP/2021)
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Oświadczenie Podmiotu Udostępniającego Zasoby dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 2d do SWZ (wzór z postępowania
P-23/TP/2021)
6. Oświadczenie potwierdzające wykonanie projektu z dnia 17.08.2021 r.
7. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i zawarcia umowy
8. Polisa Hestia Biznes
Wyżej wymienione dokumenty miały format plików .pdf opatrzonych podpisem
elektronicznym. Jednakże zostały przesłane na adres email Zamawiającego, a nie na ePUAP
i bez wykorzystania opcji szyfrowania na miniPortalu.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty
Wykonawcy: NeurosArt Joanna Stachowicz, ul. Kilińskiego 93G, 39-300 Mielec na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 266 ustawy, jako, że nie została przekazana
w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz przekazywaniem ofert przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonej przez Zamawiającego.
5.

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 w zw. z art. 266 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
NeurosArt Joanna Stachowicz, ul. Kilińskiego 93G, 39-300 Mielec. Jednakże Zamawiający był
zobowiązany do jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 266 ustawy, z tego
powodu, w niniejszym postępowaniu nie pozostała żadna oferta.
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie
art. 255 pkt 2 w zw. z art. 266 ustawy.

Dyrektor
Paweł Sularz

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