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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

UNIEWAŻNIENIE 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku administracyjnego Cmentarza 

Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie” 

Nr sprawy P – 6 / TP / 2022 

 

 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 

 

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

ul. Rakowicka 26 – informuje, że oferta Wykonawcy: Instal-Tech Marcin Marzec,  

ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 

lit. c w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści „ustawą”, jako, że Wykonawca  

w przewidzianym terminie nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

spełnianie udziału warunków w postępowaniu. 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty: 

W dniu 10.05.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

W wyznaczonym terminie, tj. do 17.05.2022 r. do godz. 12:00, Wykonawca nie złożył 

żadnych dokumentów. 

Ponadto Wykonawca, w dniu 17.05.2022 r., poinformował Zamawiającego telefonicznie, 

że dokonał ponownych obliczeń w zakresie ceny swojej oferty i doszedł do wniosku, że jest ona 

dla niego niekorzystna. W związku z powyższym, podczas rozmowy telefonicznej, powiedział, że 

nie będzie składał żadnych dokumentów, a także nie przystąpi do zawarcia umowy. 

Dla zachowania obowiązujących procedur, Zamawiający w dniu 18.05.2022 r. ponownie 

wezwał Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych.  

W wyznaczonym terminie, tj. do 23.05.2022 do godz. 10:00 Wykonawca nie złożył 

żadnych dokumentów. 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty 

Wykonawcy: Instal-Tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, jako, że Wykonawca w przewidzianym przez 

Zamawiającego terminie nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

spełnianie udziału warunków w postępowaniu. 
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Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku 

administracyjnego Cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie”,  

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 wpłynęła tylko jedna oferta od Wykonawcy 

Instal-Tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków. Jednakże po dokonaniu 

czynności sprawdzenia prawidłowości oferty, Zamawiający był zobowiązany do jej odrzucenia 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, w związku z czym, 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 


