
SM-FN-AD.220.3.2.2021              Lublin, 8 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
-  część 1, 2, 3, 6, 9, 13

Straż Miejska Miasta Lublin jako Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  bez  przeprowadzania
negocjacji na:

Dostawę umundurowania   dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 202  1   r. -   13   części  

I Postanowiono o unieważnieniu następujących części:
Część Uzasadnienie 

Część 1
Czapki

Uzasadnienie  faktyczne: Zamawiający  nie  otrzymał  na  tę  część
zamówienia żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 1 Pzp

Część 2
Kurtki zimowe

Uzasadnienie faktyczne:  Zamawiający otrzymał na tę część zamówienia
jedną ofertę, która podlegała odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 2 Pzp

Część 3
Kamizelka 
służbowa

Uzasadnienie faktyczne:  Zamawiający otrzymał na tę część zamówienia
dwie oferty. Obie oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 2 Pzp

Część 6
Pas taktyczny

Uzasadnienie  faktyczne: Zamawiający  nie  otrzymał  na  tę  część
zamówienia żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 1 Pzp

Część 9
Spodnie krótkie 
typu bermudy

Uzasadnienie faktyczne:  Zamawiający otrzymał na tę część zamówienia
jedną ofertę, która podlegała odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 2 Pzp

Część 13
Buty na rower

Uzasadnienie faktyczne:  Zamawiający otrzymał na tę część zamówienia
jedną ofertę, która podlegała odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 2 Pzp

II. Informacja o ofertach odrzuconych w części 2, 3, 9 i 13 zamówienia

1) MUNDURY OSTROWSKI Artur Ostrowski ul. Trześniowska 16, 20-139 Lublin - Oferta
nr 2 na część 3, 8 i 9  zamówienia
Oferta odrzucona w części 3 i 9 zamówienia.

Uzasadnienie  faktyczne:  Na  ofertę  składały  się  dokumenty  w  formacie  pdf  (formularz
ofertowy, wykaz wykonanych dostaw + referencje, załączniki nr 2 i 4 do wzory umowy,
oświadczenie  Wykonawcy,  CEiDG,  certyfikat  na  tkaninę),  które  w  wersji  papierowej
opatrzone  zostały  własnoręcznym  podpisem.  Ww.  dokumenty  były  w  formatach
odpowiadających  definicji  dokumentu  elektronicznego.  Jednakże  żaden  z  tych
dokumentów nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym ani podpisem
zaufanym ani podpisem osobistym. Ponadto, po otwarciu pdf nie pojawiła się ramka czy
też  inne  oznaczenie  wskazujące  na  jakikolwiek  podpis  elektroniczny.  Dodatkowo
dokumenty  sprawdzono  przez  stronę https://moj.gov.pl/nforms/signer/ -  wynik  to  brak
podpisu oraz w programie PEM-HEART Signature – wynik to brak podpisu.

https://moj.gov.pl/nforms/signer/


Formularz,  za  pomocą  którego  przekazana  została  oferta  przez  platformę  ePUAP
(„Zgłoszenie oferty/wniosku”) opatrzony był adnotacją, że został podpisany elektronicznie.
Niemniej jednak, podpisany został wyłącznie formularz. Ww. dokumenty składające się na
ofertę nie zostały opatrzone podpisem. Podpisanie formularza do złożenia oferty nie jest
równoznaczne z podpisaniem samej oferty. Formularz  „Zgłoszenie ofert/wniosku” nie jest
dokumentem postępowania. Podpisanie formularza nie powoduje podpisania załączonego
pliku  oferty.  Oferta  ma  przybrać  formę  dokumentu  elektronicznego  opatrzonego
stosownym podpisem elektronicznym.

Uzasadnienie prawne:  Oferta podlega odrzuceniu w całości na podstawie przepisu art.
226 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 63 ust. 2 Pzp.

2) Sprzedaż Detaliczna i  Hurtowa Edyta Pastuszko ul.  Kunickiego 22, 20-417 Lublin –
Oferta nr 4 na część 10, 11, 12 i 13 zamówienia
Oferta odrzucona w całości.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył 10 formularzy zgłoszenia oferty/wniosku i do
każdego z nich dołączył po jednym dokumencie. Na ofertę łącznie złożyły się dokumenty
w formacie docx (formularz ofertowy, niewypełniony wykaz dostaw z datą 07.04.2021 r/,
wzór umowy, załączniki nr 4 i 5 do wzoru umowy), na których w miejscu wyznaczonym na
podpis widnieje imię i nazwisko „Edyta Pastuszko”, dokumenty w formacie pdf (załącznik
nr 1, 2 i  3 do wzoru umowy, identyfikator postępowania) i  dwa dokumenty w formacie
JPEG – zdjęcia dwóch stron oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (dokument
datowany na 7 kwietnia 2021 r.; pierwotnie sporządzony w postaci papierowej i opatrzony
własnoręcznym podpisem).
Ww. dokumenty  były w formatach odpowiadających definicji dokumentu elektronicznego.
Jednakże  żaden  z  tych  dokumentów  nie  został  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym ani podpisem zaufanym ani podpisem osobistym. Ponadto, po otwarciu pdf
nie  pojawia  się  ramka  czy  też  inne  oznaczenie  wskazujące  na  jakikolwiek  podpis
elektroniczny.  Dodatkowo  dokumenty  sprawdzono  przez  stronę
https://moj.gov.pl/nforms/signer/ - wynik to brak podpisu oraz w programie PEM-HEART
Signature – wynik to brak podpisu.
Formularze, za pomocą których łącznie przekazana została oferta przez platformę ePUAP
(„Zgłoszenie oferty/wniosku”) mają adnotację „Dokument został podpisany elektronicznie”.
Niemniej jednak, podpisane zostały wyłącznie formularze. Ww. dokumenty składające się
na  ofertę  nie  zostały  opatrzone  podpisem  elektronicznym.  Podpisanie  formularza  do
złożenia oferty nie jest równoznaczne z podpisaniem samej oferty. Formularz  „Zgłoszenie
ofert/wniosku” nie jest dokumentem postępowania. Podpisanie formularza nie powoduje
podpisania  załączonego  pliku  oferty.  Oferta  ma  przybrać  formę  dokumentu
elektronicznego opatrzonego stosownym podpisem elektronicznym.

Uzasadnienie prawne:  Oferta podlega odrzuceniu w całości na podstawie przepisu art.
226 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 63 ust. 2 Pzp

3) Firma Produkcyjno Handlowa FURORA Bożenna Zielińska ul. F. Araszkiewicza 33, 20 -
834 Lublin – Oferta nr 8 na część 2 i 3 zamówienia.
Oferta podlega odrzuceniu w całości. 

Uzasadnienie faktyczne:   Na ofertę  składały  się  dokumenty  w formacie  pdf  (formularz
ofertowy, wykaz wykonanych dostaw + referencje, załączniki nr 2 i 4 do wzory umowy,
oświadczenie  Wykonawcy,  CEiDG,  certyfikat  na  tkaninę),  które  w  wersji  papierowej

https://moj.gov.pl/nforms/signer/


opatrzone zostały własnoręcznym podpisem.
Ww. dokumenty są w formatach odpowiadających definicji  dokumentu elektronicznego.
Jednakże  żaden  z  tych  dokumentów  nie  został  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym ani podpisem zaufanym ani podpisem osobistym. Ponadto, po otwarciu pdf
nie  pojawia  się  ramka  czy  też  inne  oznaczenie  wskazujące  na  jakikolwiek  podpis
elektroniczny.  Dodatkowo  dokumenty  sprawdzono  przez  stronę
https://moj.gov.pl/nforms/signer/ - wynik to brak podpisu oraz w programie PEM-HEART
Signature – wynik to brak podpisu.
Formularz,  za  pomocą  którego  przekazana  została  oferta  przez  platformę  ePUAP
(„Zgłoszenie  oferty/wniosku”)  posiadała  adnotację  „Dokument  został  podpisany
elektronicznie”.  Niemniej  jednak,  podpisany  został  wyłącznie  formularz.  Dokumenty
składające się na ofertę dołączone jako zaszyfrowany załącznik do formularza nie zostały
opatrzone podpisem elektronicznym. Podpisanie formularza  do złożenia oferty  nie  jest
równoznaczne z podpisaniem samej oferty. Formularz „Zgłoszenie oferty/wniosku” nie jest
dokumentem postępowania. Podpisanie formularza nie powoduje podpisania załączonego
pliku  oferty.  Oferta  ma  przybrać  formę  dokumentu  elektronicznego  opatrzonego
stosownym podpisem elektronicznym.

Uzasadnienie prawne: Na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp w wz. z art. 63 ust.
2 Pzp oferta podlega odrzuceniu w całości. 

Zawiadomienie  niniejsze  przesłane  zostało  Wykonawcom  przy  użyciu  środków
komunikacji  elektronicznej  tj.  za  pośrednictwem  platformy  ePUAP  oraz  poczty
elektronicznej.  Zawiadomienie  zamieszczono  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz stronie BIP Zamawiającego.

      
      /-/ Jacek Kucharczyk
             Komendant
Straży Miejskiej Miasta Lublin

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/

