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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 
UNIEWAŻNIENIE 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
„Modernizacja systemu CCTV z wykorzystaniem istniejącej instalacji wraz z dostawą 
kamer oraz systemu VMS na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie” 
Nr sprawy P – 8 / TP / 2022 
 

 
 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Modernizacja systemu CCTV z wykorzystaniem istniejącej instalacji wraz 
z dostawą kamer oraz systemu VMS na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie”,  
z przyczyn wskazanych w art. 255 pkt 6 ustawy, tj.: postępowanie obarczone jest niemożliwą do 
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

W dniu 10.06.2022 r. o godz. 09:00 upłynął termin składania ofert w sprawie 
niniejszego postępowania, a o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert, złożonych w wymaganym 
terminie, tj.: 

1.Tomasz Zgała PPUH Fakt, ul. Kocmyrzowska 7b, 31-831 Kraków 
2.RMT_NETWORKS Michał Tłuczek, ul. Komuny Paryskiej 56/24b, 30-389 Kraków 
O godzinie 12:01 Zamawiający zamieścił na swojej stronie Internetowej „Informację  

z otwarcia ofert”. 
O godzinie 12:37 na skrzynkę e-mail Zamawiający otrzymał wiadomość od ZDANIA Sp. 

z o.o., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków, z pytaniem czy oferta którą złożyli w sprawie 
przedmiotowego postępowania, w dniu 10.06.2022 r. godzinie 08:12, wpłynęła do 
Zamawiającego, gdyż nie została ona uwzględniona w „Informacji z otwarcia ofert”. 

Zamawiający dokonał ponownego sprawdzenia rejestrów systemowych (miniPortal  
i ePUAP) i stwierdził, że widnieje w nich oferta Wykonawcy ZDANIA Sp. z o.o. 

W dniu 10.06.2022 r. Zamawiający wystąpił pisemnie (email) do Działu Pomocy 
miniPortalu oraz ePUAPU z prośbą o wyjaśnienie dlaczego ww. oferta pojawiła się w systemach 
po godzinie składania ofert, skoro Wykonawca wysłał ją o godz. 08:12. Zamawiający uzyskał 
telefoniczne wyjaśnienie od Działu Pomocy ePUAP, z której wynikało iż Wykonawca ZDANIA 
Sp. z o.o. wysłał / złożył swoją ofertę o godzinie 08:12, jednakże do Zamawiającego dotarła ona 
po godzinie 09:00, gdyż oczekiwała w tak zwanej „kolejce” na wysłanie.  

Do dnia 13.06.2022 r. do godziny 15:30 Zamawiający nie otrzymał pisemnej odpowiedzi 
od Działu Pomocy (miniPortal, ePUAP) na zadane pytanie. W związku z czym podjął decyzję  
o unieważnieniu postępowania. 

Mając na uwadze art. 16 pkt 1 ustawy mówiący, że Zamawiający przygotowuje  
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, Zamawiający podjął decyzję  
o unieważnieniu postępowania. 

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie  
art. 255 pkt 6 ustawy. 
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Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 
 
Oferta nr 1 
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawca: PPUH FAKT Tomasz Zgała,  
ul. Kocmyrzowska 7b, 31-831 Kraków, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 
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. 11. 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: PPUH FAKT Tomasz Zgała, ul. Kocmyrzowska 7b, 31-831 Kraków na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 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 


