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DI.201.2.1.2023 
 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
„Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie. 
Część 1 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych  
w Krakowie – Rejon Rakowice. Część 2 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie 
cmentarzy komunalnych w Krakowie – Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony, 
Cmentarz Grębałów” 
Nr sprawy P – 1 / TP / 2023 
 

Część 1 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych  
w Krakowie – Rejon Rakowice 

 
Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 

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

ul. Rakowicka 26 – informuje, że oferta Wykonawcy: GARDENWORK Artur Szczudło, Osiedle 
Wandy 32 lokal 33C, 31-907 Kraków, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b 
zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 
r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści „ustawą”, ponieważ oferta została złożona 
przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. 
 
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty: 

Wykonawca w dniu 20.02.2023 r. przedstawił na wezwanie Zamawiającego dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. Ubezpieczenie 
Odpowiedzialności Cywilnej Polisa typ 1306 nr 7022957. 

Po przeanalizowaniu dokumentu polisy, Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do 
złożenia prawidłowego dokumentu, gdyż w ocenie Zamawiającego złożony dokument został 
nieprawidłowo podpisany, tj. Polisa typ 1306 nr 7022957, nie została podpisana przez 
Ubezpieczyciela (Compensa TU S.A. VIG). W miejscu złożenia podpisu ze strony 
Ubezpieczyciela, widnieje podpis Wykonawcy (Artur Szczudło). Jeżeli Wykonawca zawarł polisę 
w formie papierowej, winien On przedstawić Zamawiającemu skan takiego dokumentu, 
potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę umocowaną w imieniu Wykonawcy. Natomiast jeśli zawarł polisę  
w formie dokumentu elektronicznego, to winien On przedstawić Zamawiającemu dokument, 
który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę umocowaną w imieniu przedstawiciela ubezpieczyciela. 

W dniu 02.03.2023 r. Wykonawca złożył dokument Polisa typ 1306 nr 7022957. 
Ubezpieczyciel niniejszej polisy jest Compensa TU S.A. VIG. Polisa została wystawiona przez 
Pośrednika: DAMO UBEZPIECZENIA – BIURO w KRAKOWIE, a podpisana przez SCU 
Ubezpieczenia w Suchej Beskidzkiej. 

Po zebraniu informacji przez Zamawiającego okazało się, że polisa typ 1306 nr 
7022957nie została opłacona i tym samym nie została zawarta umowa ubezpieczenia. 

Tym samy Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym 
stanowi pkt 5.4.1. SWZ. 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty 
Wykonawcy: GARDENWORK Artur Szczudło, Osiedle Wandy 32 lokal 33C, 31-907 Kraków 
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na podstawie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b zw. z art. 266 ustawy, ponieważ 
oferta została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania 
 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych 
w Krakowie. Część 1 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy 
komunalnych w Krakowie – Rejon Rakowice”, z przyczyn wskazanych w art. 255 pkt 3 
ustawy, tj.: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Kolejna oferta złożona przez Lider: Usługi Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o., Durdy 141, 
39-450 Baranów Sandomierski; Partner: Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Sp.k., 
Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski; Partner: Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp.  
z o.o., Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski; Partner: ELITELAS Sp. z o.o., Durdy 141, 39-
450 Baranów Sandomierski, zawierała cenę 188 390,16 zł brutto. Zamawiający przeznaczył na 
sfinansowanie zamówienia kwotę 123 504,84 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości 
zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do kwoty wynikającej z ww. 
oferty.  

 

 
Część 2 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych  
w Krakowie – Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony, Cmentarz Grębałów 

 
Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 

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

ul. Rakowicka 26 – informuje, że oferta Wykonawcy: GARDENWORK Artur Szczudło, Osiedle 
Wandy 32 lokal 33C, 31-907 Kraków, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b 
zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 
r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści „ustawą”, ponieważ oferta została złożona 
przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. 
 
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty: 

Wykonawca w dniu 20.02.2023 r. przedstawił na wezwanie Zamawiającego dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. Ubezpieczenie 
Odpowiedzialności Cywilnej Polisa typ 1306 nr 7022957. 

Po przeanalizowaniu dokumentu polisy, Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do 
złożenia prawidłowego dokumentu, gdyż w ocenie Zamawiającego złożony dokument został 
nieprawidłowo podpisany, tj. Polisa typ 1306 nr 7022957, nie została podpisana przez 
Ubezpieczyciela (Compensa TU S.A. VIG). W miejscu złożenia podpisu ze strony 
Ubezpieczyciela, widnieje podpis Wykonawcy (Artur Szczudło). Jeżeli Wykonawca zawarł polisę 
w formie papierowej, winien On przedstawić Zamawiającemu skan takiego dokumentu, 
potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę umocowaną w imieniu Wykonawcy. Natomiast jeśli zawarł polisę w 
formie dokumentu elektronicznego, to winien On przedstawić Zamawiającemu dokument, który 
jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę umocowaną w imieniu przedstawiciela ubezpieczyciela. 

W dniu 02.03.2023 r. Wykonawca złożył dokument Polisa typ 1306 nr 7022957. 
Ubezpieczyciel niniejszej polisy jest Compensa TU S.A. VIG. Polisa została wystawiona przez 
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Pośrednika: DAMO UBEZPIECZENIA – BIURO w KRAKOWIE, a podpisana przez SCU 
Ubezpieczenia w Suchej Beskidzkiej. 

Po zebraniu informacji przez Zamawiającego okazało się, że polisa typ 1306 nr 
7022957nie została opłacona i tym samym nie została zawarta umowa ubezpieczenia. 

Tym samy Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym 
stanowi pkt 5.4.1. SWZ. 
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty Wykonawcy: 
GARDENWORK Artur Szczudło, Osiedle Wandy 32 lokal 33C, 31-907 Kraków na podstawie 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b zw. z art. 266 ustawy, ponieważ oferta została 
złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania 
 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych 
w Krakowie. Część 2 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy 
komunalnych w Krakowie – Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony, Cmentarz 
Grębałów”, z przyczyn wskazanych w art. 255 pkt 3 ustawy, tj.: cena lub koszt 
najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Kolejna oferta złożona przez Lider: Usługi Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o., Durdy 141, 
39-450 Baranów Sandomierski; Partner: Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Sp.k., 
Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski; Partner: Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp.  
z o.o., Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski; Partner: ELITELAS Sp. z o.o., Durdy 141, 39-
450 Baranów Sandomierski zawierała cenę 433 622,70 zł brutto. Zamawiający przeznaczył na 
sfinansowanie zamówienia kwotę 276 312,67 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości 
zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do kwoty wynikającej z ww. 
oferty. 
 
 

Dyrektor 
Paweł Sularz 

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


