Kraków, 15.03.2022
r.
DI.201.2.2.2022
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na
„Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na realizację modernizacji
Cmentarza Prokocim w Krakowie”
Nr sprawy P – 2 / TP / 2022

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 2021 r., poz. 1129) 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.: 99 630,00 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez:
Pracownia Projektowa
HYDROBETAM Sp. z o.o.
ul. Bolesława Komorowskiego 1/14
30-106 Kraków
Cena wybranej oferty z VAT: 91 598,10 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
Pracownia Projektowa
HYDROBETAM Sp. z o.o.
ul. Bolesława Komorowskiego 1/14
30-106 Kraków
Biuro Architektoniczno –
Budowlane
JUNAK
Krzysztof Junak
ul. Zakopiańska 9/109
30-418 Kraków
STUDIUM Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 12/99
00-666 Warszawa

Cena

Doświadczenie
projektanta

Gwarancja

Suma

60,00

10,00

30,00

100,00

---

---

30,00

55,50

---

20,50

5,00

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych
Oferta nr 2
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy: Biuro Architektoniczno – Budowlane JUNAK
Krzysztof Junak, ul. Zakopiańska 9/109, 30-418 Kraków, zostaje odrzucona na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 6 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:
Zgodnie z pkt. 8.2. SWZ, tj. „Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)”, Wykonawca miał prawo złożyć
ofertę w jednym z formatów plików: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx,
.xlsx, .pptx, .csv.
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Oferta Wykonawcy złożona w dniu 23.02.2022 r. była zbiorem plików w formacie .xml.
Niniejszy format, jest niezgodny z ww. rozporządzeniem oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty
Wykonawcy: Biuro Architektoniczno – Budowlane JUNAK Krzysztof Junak, ul.
Zakopiańska 9/109, 30-418 Kraków na podstawie 226 ust. 1 pkt 6 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.
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.
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Otrzymują:
1.Strona internetowa Zamawiającego
2.Wykonawcy, którzy złożyli oferty
3.A/a
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