Kraków, 01.09.2022 r.
DI.201.2.15.2022
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na
„Wykonanie prac polegających na remoncie istniejącej nawierzchni utwardzonej na
terenie Cmentarza Bronowickiego przy ul. Pasternik w Krakowie”
Nr sprawy P – 15 / 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 z późn. zm.) 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.: 399 750,00 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez:
PPHU MDTRANS
Poradów 44
32-200 Miechów
Cena wybranej oferty z VAT: 411 447,18 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.
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

Wykonawca

1

RAVTAL Sp. z .o.o. Sp. K.
ul. Prof. W. M. Bartla 19d/24
30-389 Kraków

Punktacja

1
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
tel. +48 12 619 99 00, +48 12 619 99 91
fax +48 12 619 99 90, sekretariat@zck-krakow.pl
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26
www.zck-krakow.pl

Cena

Gwarancja

Suma

---

---

---

2

PPHU MDTRANS
Poradów 44
32-200 Miechów

60,00

40,00

100,00

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych
Oferta nr 1
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy: RAVTAL Sp. z .o.o. Sp. K., ul. Prof. W. M.
Bartla 19d/24, 30-389 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, z uwagi na niezgodność z art. 63
ustawy.
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty:
Dokumenty przekazywane przez Wykonawcę, winny być przygotowane i podpisane
zgodnie z postanowieniami zgodnie z pkt. od 11.2. do 11.10. 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: RAVTAL Sp. z .o.o. Sp. K., ul. Prof. W. M. Bartla 19d/24, 30-389 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.
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.
Z upoważnienia Dyrektora
Katarzyna Izdebska
Z-ca Dyrektora
ds. Planowania i Infrastruktury
Otrzymują:
1.Strona internetowa Zamawiającego
2.Wykonawcy, którzy złożyli oferty
3.A/a
2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
tel. +48 12 619 99 00, +48 12 619 99 91
fax +48 12 619 99 90, sekretariat@zck-krakow.pl
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26
www.zck-krakow.pl

