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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.201.2.9.2022 
 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
„Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na 
cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części” 

Nr sprawy P – 9 / TP / 2022 
 

Część 1 – Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grupy dwóch grobowców na pasie Kb-Kc: 

grobowca Rodziny Majerów i grobowca Idy Orłowskiej, Borchów i Potockich 
 
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.: 118 266,96 zł brutto. 
 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez: 
Firma Konserwatorska BASZTA Sp. z o.o. 
ul. Władysława Ekielskiego 10 
30-376 Kraków 
Cena wybranej oferty z VAT: 127 479,66 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 przekracza kwotę, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednakże postanowił on zwiększyć kwotę 
przeznaczoną na jego sfinansowanie. 

 
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 

Firma Konserwatorska BASZTA 
Sp. z o.o. 

ul. Władysława Ekielskiego 10 
30-376 Kraków 

60,00 40,00 100,00 

 



 
 
 
 

 

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 

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. 
 
 

Część 2 – Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: dwóch pomników nagrobnych na kwaterze 

VIII: grobowca Ludwika i Erazma Rulikowskich i pomnika nagrobnego Władysława 
Dobrzańskiego, grobowca Rodziny Niziołów na kwaterze P oraz dwóch grobowców na 

kwaterze X (iks): grobowca Józefa i Izabeli Kaszniców oraz grobowca Katarzyny 
Stefańskiej, Wandy i Antoniego Roczmierowskich 

 
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.: 225 044,74 zł brutto. 
 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez: 
Firma Konserwatorska BASZTA Sp. z o.o. 
ul. Władysława Ekielskiego 10 
30-376 Kraków 
Cena wybranej oferty z VAT: 209 101,23 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 Gwarancja Suma 

1 

Firma Konserwatorska BASZTA 

Sp. z o.o. 

ul. Władysława Ekielskiego 10 

30-376 Kraków 

60,00 40,00 100,00 
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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. 

 
 
Część 3 – Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu 

Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grupy ośmiu pomników nagrobnych na pasie 
Ab: pomnika nagrobnego na grobie Dory von Löw, pomnika nagrobnego na grobie 

Rudolfa i Teresy Seissl, pomnika nagrobnego na grobie Leona Leszczyńskiego, płyty 
nagrobnej z grobu Rozalii Zaplatalskiej, nagrobka na grobie Zygmunta Feliksa, pomnika 
nagrobnego na grobie Józefa Taniaczkiewicza, pomnika nagrobnego na grobie Honoraty 

Wilkoszewskiej i pomnika nagrobnego na grobie o nieustalonym nazwisku osoby 
pochowanej 

 
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.: 141 850,98 zł brutto. 
 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez: 
Firma Konserwatorska BASZTA Sp. z o.o. 
ul. Władysława Ekielskiego 10 
30-376 Kraków 
Cena wybranej oferty z VAT: 131 129,07 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 Gwarancja Suma 

1 

Firma Konserwatorska BASZTA 

Sp. z o.o. 

ul. Władysława Ekielskiego 10 

30-376 Kraków 

60,00 40,00 100,00 
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2 

CONSIGNA Konserwacja i 

Restauracja Dzieł Sztuki  

Ignacy Jakubczyk 

ul. Obozowa 70/24 

30-383 Kraków 

Kiedziuch – Kamieniarstwo 

Łukasz Kiedziuch 

ul. Modrzewiowa 59/12 

32-020 Wieliczka 

- - - - - - - - - 

 
Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 

 
Oferta nr 2 
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy: CONSIGNA Konserwacja i Restauracja Dzieł 
Sztuki Ignacy Jakubczyk, ul. Obozowa 70/24, 30-383 Kraków; Kiedziuch – Kamieniarstwo 
Łukasz Kiedziuch, ul. Modrzewiowa 59/12, 32-020 Wieliczka, 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. 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: CONSIGNA Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki Ignacy Jakubczyk, ul. 
Obozowa 70/24, 30-383 Kraków; Kiedziuch – Kamieniarstwo Łukasz Kiedziuch, ul. 
Modrzewiowa 59/12, 32-020 Wieliczka 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. 
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Część 4 – Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie, ul. Rakowicka 26: grupy pięciu pomników nagrobnych na 

kwaterze Q na grobach: Damiana Poznańskiego, Franciszka Fabiana, Piotra Bryły, Jana 
Aussetza i Rodziny Zarzyckich 

 
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.: 79 560,34 zł brutto. 
 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez: 
Firma Konserwatorska BASZTA Sp. z o.o. 
ul. Władysława Ekielskiego 10 
30-376 Kraków 
Cena wybranej oferty z VAT: 74 401,47 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 Gwarancja Suma 

1 

Firma Konserwatorska BASZTA 

Sp. z o.o. 

ul. Władysława Ekielskiego 10 

30-376 Kraków 

60,00 40,00 100,00 

2 

CONSIGNA Konserwacja i 

Restauracja Dzieł Sztuki  

Ignacy Jakubczyk 

ul. Obozowa 70/24 

30-383 Kraków 

Kiedziuch – Kamieniarstwo 

Łukasz Kiedziuch 

ul. Modrzewiowa 59/12 

32-020 Wieliczka 

- - - - - - - - - 
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Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 
 
Oferta nr 2 
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy: CONSIGNA Konserwacja i Restauracja Dzieł 
Sztuki Ignacy Jakubczyk, ul. Obozowa 70/24, 30-383 Kraków; Kiedziuch – Kamieniarstwo 
Łukasz Kiedziuch, ul. Modrzewiowa 59/12, 32-020 Wieliczka, 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. 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: CONSIGNA Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki Ignacy Jakubczyk, ul. 
Obozowa 70/24, 30-383 Kraków; Kiedziuch – Kamieniarstwo Łukasz Kiedziuch, ul. 
Modrzewiowa 59/12, 32-020 Wieliczka 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. 
 
 
Część 5 – Konserwacja zabytkowych pomników nagrobnych: nagrobków i grobowców na 

grobach: Józefa Bliźnika oraz Aleksandra i Idy Grossmann na cmentarzu Podgórskim 
tzw. Nowym w Krakowie ul. Wapienna 13 

 
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.: 132 197,94 zł brutto. 
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Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez: 
Firma Konserwatorska BASZTA Sp. z o.o. 
ul. Władysława Ekielskiego 10 
30-376 Kraków 
Cena wybranej oferty z VAT: 122 760,15 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 Gwarancja Suma 

1 

Firma Konserwatorska BASZTA 

Sp. z o.o. 

ul. Władysława Ekielskiego 10 

30-376 Kraków 

60,00 40,00 100,00 

 
 

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 


