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DI.201.2.25.2021 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 

PODSTAWOWYM NA „ROBOTY BUDOWLANE NA CMENTARZU PRĄDNIK 

CZERWONY W KRAKOWIE: ZABEZPIECZENIE TYLNEJ ŚCIANY KOLUMBARIUM 

A I B PRZED WODĄ OPADOWĄ I GRUNTOWĄ” 

Nr sprawy P – 25 / TP / 2021 

 

 

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) 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.: 910 586,36 zł brutto. 

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez: 

Agrobudowa S.A. 

Ul. Św. Jerzego 1A 

50-518 Wrocław 
Cena wybranej oferty z VAT: 895 749,46 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. 
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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 Gwarancja Suma 

1 

Gemstone Sp. z o.o. 

Ul. Warzywna 24 

35-310 Rzeszów 

- - - - - - - - - 

2 

PPHU MDTRANS 
Mariusz Dąbrowski 

Poradów 44 
32-200 Miechów 

59,11 40,00 99,11 

3 

Agrobudowa S.A. 

Ul. Św. Jerzego 1A 

50-518 Wrocław 

60,00 40,00 100,00 

 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 

 

OFERTA NR 1 

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

ul. Rakowicka 26 – informuje, że oferta Wykonawcy: Gemstone Sp. z o.o., ul. Warzywna 24, 

35-310 Rzeszów, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 w związku z art. 266 

ustawy, jako, że Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek  

o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3. 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty: 

Zgodnie z pkt 18 SWZ, Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 

11 000,00 zł. Wadium należało wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 25.08.2021 

r. godz. 09:00. 

Wykonawca: Gemstone Sp. z o.o., ul. Warzywna 24, 35-310 Rzeszów wniósł wadium 

w formie Ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej w wysokości 11 000,00 zł ważnej od dnia 

25.08.2021 r. do dnia 23.09.2021 r. Gwarancja stanowiła załącznik do złożonej oferty. 

Wykonawca złożył dokument jako plik w formacje PDF, opatrzony elektronicznym 

podpisem zaufanym Pana Jana Siuty, Jednakże gwarancja nie została opatrzona żadnym 

podpisem ze strony Gwaranta. Oznacza to, że Wykonawca dostarczył tylko wizualizację 

dokumentu czyli kopię dokumentu elektronicznego. W przypadku  informacji lub zaświadczeń 

wydawanych w formie pliku elektronicznego, dokumentem jest ten właśnie plik, który ma formę 

elektroniczną, a nie kopia zawartości tego pliku. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 

dokumenty jakie otrzymał od wystawcy, tj. podpisany przez organ plik, nic do niego nie 

dopisywać ani nie podpisywać go za zgodność własnym podpis. 
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Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty 

Wykonawcy: Gemstone Sp. z o.o., ul. Warzywna 24, 35-310 Rzeszów na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 14 w związku z art. 266 ustawy, jako, że Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w 

sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania 

ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3. 

 

 

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 


