
L.dz./ 09/12/2020        Warszawa, 02.12.2020r. 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA ZP/PN/U/01/2020 
 
Informuję, że w postępowaniu dotyczącym USŁUGI RATOWNICTWA WODNEGO W 2021r zostały złożone następujące oferty: 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

 

Cena brutto 
 

Ilość pkt w kryterium cena 
100% 

1 Multigrupa Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 13/1A 
50-037 Wrocław 
 

845 053,44 zł 
 

(zwolniony z podatku VAT) 

 
100 

2 Stołeczne Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 
ul. Pytlasińskiego 17 
00-777 Warszawa 
 

958 859,01 zł 
 

(zwolniony z podatku VAT) 

Oferta odrzucona nie 
podlega ocenie 

 

Zamawiający, działając zgodnie z przepisami ustawy   z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  dokonał wyboru oferty nr 1 złożonej przez 
Multigrupa Sp. z o.o., ul. Kościuszki 13/1A, 50-037 Wrocław 
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w siwz.  

 

Zamawiający działając na podstawie 89 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Stołeczne Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa. Wykonawca nie zaszyfrował 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę 
niezgodną z ustawą. Brak zaszyfrowania JEDZ oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą stanowi 
naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy Pzp, co skutkuje niezgodnością oferty z przepisami ustawy Pzp i stanowi przesłankę 
do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 
Uzasadnienie:  
Wykonawca przesłał przez portal ePuap następujące pliki:  

1. 2020.11.03 StWOPR - UCSiR zalacznik_2_-_JEDZ 
2. Uchwała 15-Z-V-2020 
3. Wadium UCSiR (2020.11.04) 
4. 2020.11.03 StWOPR - UCSiR oferta 2021 

Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 nie były zaszyfrowane, stanowiły załączniki do pisma w portalu ePuap, po 
pobraniu można je było otworzyć przed upływem terminu otwarcia ofert bez deszyfrowania, za pomocą ogólnie 
dostępnego oprogramowania. 
Dokument wymieniony w pkt.  4 – formularz ofertowy był plikiem zaszyfrowanym przez aplikację z miniportalu. 
Dopiero po deszyfrowaniu tego pliku można go otworzyć za pomocą ogólnie dostępnego oprogramowania.  
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Pzp uczestnicy postępowania zobowiązani są do zachowania poufności treści 
złożonych ofert przetargowych, do czasu upływu terminu ich otwarcia. JEDZ oraz część dokumentów złożonych 
przez Wykonawcę były jawne i dostępne podmiotom uczestniczącym w postępowaniu przed upływem terminu 
składania ofert, a więc istniało ryzyko zapoznania się z ich treścią.  Obowiązek szyfrowania dotyczył nie tylko 
formularza oferty, ale również JEDZ  oraz pozostałych dokumentów składanych wraz ofertą. Szyfrowanie miało na 
celu uniemożliwienie zapoznania się z treścią  dokumentów przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 
Obowiązek zaszyfrowania JEDZ oraz pozostałych dokumentów wynikał z treści SIWZ oraz z instrukcji składania 
JEDZ  
Zgodnie z treścią SIWZ:  

− Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

− Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego 



folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania zipem).  

W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

Zgodnie z  instrukcją składania JEDZ:  
− Mając na uwadze konieczność zapewnienia integralności informacji zawartych w JEDZ oraz obowiązek 

nieujawniania danych zawartych w JEDZ, stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument 
elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym). 

− Wykonawca przesyła zamawiającemu podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
i zaszyfrowany JEDZ na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ albo 
w innym dokumencie wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w taki sposób, 
aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

 
W związku z odrzuceniem oferty nr 2, Zamawiający zgodnie z art.  art. 26 ust. 3 ustawy Pzp odstąpił od wezwania 
Wykonawcy do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej.  
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp:  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej na zasadach określonych dziale VI ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy Pzp. otrzymują uczestnicy postępowania. 
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