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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 
UNIEWAŻNIENIE 

 
CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2, CZĘŚĆ 3 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
„Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz systemu p.poż na cmentarzach 

komunalnych w Krakowie – w podziale na 3 części” 
Nr sprawy P – 21 / TP / 2022 
 

 
Informacja o Wykonawcach wykluczonych i / lub ofertach odrzuconych 

 
Oferta nr 1 dla Części 2 i Części 3 
Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków,   
ul. Rakowicka 26 – informuje, że oferta Wykonawcy: Energotech Krzysztof Sołtysik, ul. 
Racławice 225, 32-049 Racławice, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 wz.  
z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1710) zwanej w dalszej treści „ustawą”, 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 11.21. 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: Energotech Krzysztof Sołtysik, ul. Racławice 225, 32-049 Racławice 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. 
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Informacja o unieważnieniu postępowania 
dla Części 2 oraz Części 3 

 
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz systemu p.poż na 

cmentarzach komunalnych w Krakowie – w podziale na 3 części”, z przyczyn wskazanych  
w art. 255 pkt 2 ustawy, tj.: wszystkie złożone wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 

W sprawie niniejszego postępowania wpłynęła tylko jedna oferta od Energotech Krzysztof 
Sołtysik, ul. Racławice 225, 32-049 Racławice. 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.  

Oferta Energotech Krzysztof Sołtysik, ul. Racławice 225, 32-049 Racławice, została 
odrzucona z przyczyn wskazanych w 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. 

 
W związku z tym, że w postępowaniu nie pozostała żadna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy. 
 
 

 
Informacja o unieważnieniu postępowania 

dla Części 1 
 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz systemu p.poż na 

cmentarzach komunalnych w Krakowie – w podziale na 3 części”, z przyczyn wskazanych  
w art. 255 pkt 1 ustawy, tj.: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo żadnej oferty. 
 

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 


