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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 

DI.201.2.26.2022 
 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
„Modernizacja i rozbudowa systemu p.poż na cmentarzach komunalnych w Krakowie  
– w podziale na 2 części” 
Nr sprawy P – 26 / 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 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 
Część 1 – Modernizacja i rozbudowa systemu p.poż w budynku administracyjnym na 

Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie 
 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy, przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 98 892,00 zł brutto. 
 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez: 
Energotech Krzysztof Sołtysik 
ul. Racławice 225 
32-049 Racławice  
Cena wybranej oferty z VAT: 85 116,00 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 

Punktacja 

Cena 
Wydłużenie 
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gwarancji 

Czas 
usunięcia 

wady 
Suma 

Część 1 

1 
Energotech Krzysztof Sołtysik 

ul. Racławice 225 
32-049 Racławice 

60,00 30,00 10,00 100,00 
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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 
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Część 2 – Modernizacja i rozbudowa systemu p.poż w budynku administracyjnym na 
Cmentarzu Grębałów w Krakowie 

 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy, przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: Część 2 – 62 730,00 zł brutto. 
 
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez: 
Energotech Krzysztof Sołtysik 
ul. Racławice 225 
32-049 Racławice  
Cena wybranej oferty z VAT: 55 965,00 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 

Punktacja 

Cena 
Wydłużenie 

okresu 
gwarancji 

Czas 
usunięcia 

wady 
Suma 

Część 2 

1 
Energotech Krzysztof Sołtysik 

ul. Racławice 225 
32-049 Racławice 

60,00 30,00 10,00 100,00 

 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, umowa może zostać 

zawarta z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów, o których stanowi  
art. 308 ust. 2 ustawy. 

W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują 
środki ochrony prawnej zgodne z Działem IX „Środki ochrony prawnej” ustawy. 
 

Dyrektor 
Paweł Sularz 

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


