
SM-FN-AD.220.3.1.2021  Lublin, 12 maja 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
-  część 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26

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. - 2  6   części  

I Postanowiono o unieważnieniu następujących części:
Część Uzasadnienie 

Część 1
Czapki

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

Część 2
Kurtki zimowe

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

Część 4
Kamizelka służbowa

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

Część  9
Rękawiczki

Uzasadnienie faktyczne:  Zamawiający otrzymał na tę część zamówienia cztery oferty,  z
których  trzy  podlegały  odrzuceniu.  Cena  jedynej  niepodlegającej  odrzuceniu  oferty
przewyższa kwotę,  którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  zamówienia o
35,3%. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty do ceny oferty.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 Pzp

Część 10
Wyroby skórzane

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

Część 11
Pas taktyczny

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

Część 12
Skarpety

Uzasadnienie  faktyczne:  Zamawiający  otrzymał  na  tę  część  zamówienia  trzy  oferty,  z
których  dwie  podlegały  odrzuceniu.  Cena  jedynej  niepodlegającej  odrzuceniu  oferty
przewyższa kwotę,  którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  zamówienia o
116,73%. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty do ceny oferty.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 Pzp

Część 13
Mundur specjalny

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

Część 14 
Koszulka typu polo 
ciemnogranatowa

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

Część 16
Spodnie krótkie typu 
bermudy

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

Część 18
Kamizelka ostrzegawcza

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

Część 21
Buty letnie typu półbuty

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

Część 22
Buty do munduru 
specjalnego

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



Część 23
Buty zimowe

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

Część 24
Buty na rower

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

Część 25
Buty typu oficerki

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

Część 26
Spodnie typu bryczesy

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

II. Informacja o ofertach odrzuconych w części 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21,
22, 23, 24, 25 i 26 zamówienia

1) Sprzedaż Detaliczna i  Hurtowa Edyta Pastuszko ul.  Kunickiego 22, 20-417 Lublin –
Oferta nr 1 na część 21, 22, 23 i 24
Oferta odrzucona w całości.

Uzasadnienie faktyczne:  Na ofertę składały się dokumenty w formacie docx, na których
w miejscu  wyznaczonym  na  podpis  widniało  imię  i  nazwisko  Wykonawcy,  dokumenty
w formacie pdf  i  dwa dokumenty w formacie JPEG (pierwotnie sporządzone w postaci
papierowej  i  opatrzone własnoręcznym  podpisem).  Ww.  dokumenty  są  w  formacie
odpowiadającym definicji dokumentu elektronicznego. Jednakże nie zostały opatrzone ani
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  ani  podpisem  zaufanym  ani  podpisem
osobistym.  Po  otwarciu  dokumentów 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.
Formularz,  za  pomocą  którego  przekazana  została  oferta  przez  platformę  ePUAP
(„Zgłoszenie oferty/wniosku”) posiadała adnotację „Podpis prawidłowy”. 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:  Oferta podlega odrzuceniu w całości na podstawie przepisu art.
226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp w zw. z art. 63 ust. 2 Pzp. 

2) PPHU „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów
– Oferta nr 3 na część 3, 5, 9, 10, 13, 15, 20, 22, 23, 24 i 26
Oferta odrzucona w części 9, 10, 13, 22, 23, 24 i 26.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawcę pismem z dnia 29 kwietnia 2021 r. wezwano do 
1)  złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - złożona oferta obejmowała
niepełne oświadczenie tj. Wykonawca złożył pierwszą stronę oświadczenia składającego
się z dwóch stron;
2) wyjaśnienia czy realizacja zamówienia w części 26 nastąpi z wykorzystaniem materiału
o gramaturze  480  g/mb  –  z  opisu  przesłanego  kawałka  materiału  wynikało,  że  jego

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


gramatura to 480 g/mb, a Zamawiający wymagał, aby ta gramatura wynosiła 360 g/mb.
3) do przesłania dokumentacji  techniczno – technologicznej przesłanego wzoru obuwia
dołączonego do oferty na realizację części 23 - Zamawiający nie był w stanie stwierdzić
czy wnętrze obuwia jest ocieplane.
4) do przesłania dokumentacji techniczno – technologicznej wzoru obuwia dołączonego do
oferty na realizację części 24 - Zamawiający nie był w stanie stwierdzić z jakiego materiału
wykonany jest wierzch obuwia.
Termin na złożenie oświadczenia, wyjaśnienia i pozostałych dokumentów wyznaczono na
5 maja 2021 r.
 
W dniu 4 maja  2021 r. Zamawiający otrzymał od Wykonawcy drugą stronę oświadczenia
o  braku  podstaw  do  wykluczenia.  Dokument  ten  nie  został  podpisany  elektronicznie.
Wykonawca nie złożył wyjaśnienia i pozostałych dokumentów. 
Wykonawca nie złożył zatem kompletnego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp w formie wymaganej przepisami oraz nie przedłożył wyjaśnień dot. przedmiotowych
środka dowodowego. 

Uzasadnienie prawne:  Oferta w części 9, 10, 13, 22, 23, 24 i 26 podlega odrzuceniu na
podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp w zw. z art. 63 ust. 2 Pzp. 

3) ASTOP Sp. z o.o. ul. Rycerska 28, 15-102 Białystok – Oferta nr 5 na część 12
Oferta odrzucona w całości.

Uzasadnienie faktyczne:  Na ofertę składały się:  dokument w formacie pdf  oraz skany
w formacie  JPEG.  Papierowe  dokumenty  zostały  opatrzone  własnoręcznym  podpisem
i sfotografowane.  Ww.  dokumenty  są  w  formacie  odpowiadającym definicji  dokumentu
elektronicznego.  Jednakże  nie  zostały  opatrzone  ani  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym  ani  podpisem  zaufanym  ani  podpisem  osobistym.  Po  otwarciu
dokumentów 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”) ma 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: Oferta w całości podlega odrzuceniu na podstawie przepisu art.
226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp w zw. z art. 63 ust. 2 Pzp. 

4)  PPH SKOLIMTEX Andrzej  Skolimowski  ul.  Przybylskiego 10/7  02-777 Warszawa –
Oferta na część 5, 6, 14 i 19
Oferta podlega odrzuceniu w części 14 zamówienia.
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Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawcę pismem z dnia  29 kwietnia  2021 r.  wezwano do
wyjaśnienia  czy  realizacja  części  14  zamówienia  nastąpi  z  wykorzystaniem materiału,
którego kawałek przesłany został Zamawiającemu jako przedmiotowy środek dowodowy tj.
z materiału  o  składzie  100%  bawełna  -  Zamawiający  wymagał,  aby  tkanina  była
bawełniana z domieszką poliestru (maksymalna domieszka to 35%).
Termin na złożenie wyjaśnienia wyznaczono na 5 maja 2021 r. 

W  dniu  5  maja  2021  r.  Zamawiający  otrzymał  od  Wykonawcy  wyjaśnienie,  z  którego
wynikało, że oferowane koszulki polo będą z materiału o składzie 100% bawełna.
Powyższe oznacza, że produkt będzie niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Oferta podlega odrzuceniu w części 14 na podstawie przepisu art.
226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

5)  Szkoła  Męskiego  Stylu  Agnieszka  Świst  Kamińska  ul.  Kaczmarskiego  2/3,  81-230
Gdynia - Oferta nr 8 na część 5 i 14 zamówienia
Oferta odrzucona w części 14 zamówienia.

Uzasadnienie  faktyczne:  Złożony  przez  Wykonawcę  formularz  ofertowy  nie  zawierał
wskazania  terminu  realizacji  zamówienia  oraz  okresu  gwarancji,  co  uniemożliwiło
Zamawiającemu ocenę oferty pod kątem kryteriów oceny ofert. 

Uzasadnienie prawne: Oferta Wykonawcy w części  14 podlega odrzuceniu na podstawie
przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

6) LUBMAR Andrzej Lubera ul. Jastruna 23, 33 – 100 Tarnów - Oferta nr 9 na część 18
Oferta podlega odrzuceniu w całości.

Uzasadnienie faktyczne:   Wykonawcę pismem z dnia  29 kwietnia  2021 r. wezwano do
przesłania  kawałka  materiału  podstawowego  wraz  z opisem  składu  materiału  -
Zamawiający nie otrzymał przedmiotowego środka dowodowego.
Termin na złożenie wyjaśnienia wyznaczono na 5 maja 2021 r. 

W  dniu 5 maja 2021 r.  Zamawiający otrzymał od Wykonawcy wyjaśnienie,  że materiał
podstawowy kamizelki  to dokładnie ten sam materiał, z którego Wykonawca dostarczył
Zamawiającemu  kamizelki  ostrzegawcze  w  2020  r.  Wykonawca  nie  dołączył  kawałka
materiału podstawowego. 
Zamawiający  nie  przyjął  wyjaśnienia  Wykonawcy  jako  równoważnego  przedmiotowego
środka dowodowego.  Wykonawca jest  producentem tego asortymentu,  a przedmiotowe
środki dowodowe winny być złożone wraz z ofertą, na przygotowanie której Wykonawcy
mieli  czas  od  1  do  15  kwietnia  2021  r.  Zamawiający  wyznaczył  dodatkowy  czas  na
uzupełnienie  przedmiotowego  środka  dowodowego.  W  ocenie  Zamawiającego,
Wykonawca miał możliwość prawidłowego złożenia środka dowodowego. 

Uzasadnienie prawne: Oferta podlega odrzuceniu w całości na podstawie przepisu art.
226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp.
7) ZPUH „SYLMIET” Mieczysław Kornacki ul. Gliniana 73, 91 -336 Łódź – Oferta nr 10 na
część 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18 i 20 zamówienia
Oferta odrzucona w części 10, 11, 12, 14, 18.



Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawcę pismem z dnia 29 kwietnia 2021 r. wezwano do 
1) złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - złożona oferta obejmowała
niepełne oświadczenie tj. Wykonawca złożył pierwszą stronę oświadczenia składającego
się z dwóch stron;
2)  przesłania  dowodów  potwierdzających  należyte  wykonanie  wykazanych  w  wykazie
dostaw lub przedstawienie obiektywnych okoliczności, które spowodowały zastąpienie ww.
dowodów własnym oświadczeniem - Wykonawca do oferty dołączył trzy wystawione przez
siebie  faktury  obejmujące  wykazane  dostawy  (dwie  dostawy  zrealizowane  w  grudniu
2019 r. i jedna w dniu 25 marca 2021 r.). Na fakturach widniał dokonany przez Wykonawcę
dopisek  o  należytym  wykonaniu  dostaw.  Ponadto,  Wykonawca  dołączył  oświadczenie
własne,  w którym potwierdził  wykonanie ww. dostaw w sposób zgodny z otrzymanymi
specyfikacjami, rzetelny oraz terminowy.
Termin na złożenie oświadczenia i uzupełnienie pozostałych dokumentów wyznaczono na
5 maja 2021 r. 

W dniu 5 maja 2021 r. Wykonawca przesłał prawidłowe oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia. Wykonawca przesłał dodatkowe faktury wystawione w dniach 7 lipca 2020 r.,
8 luty 2021 r. i 22 kwietnia 2021 r. niewykazane w dołączonym do oferty wykazie dostaw
oraz  wyjaśnił,  że  brak  poświadczeń  spowodowany  był  tym,  że  do  tej  pory  nigdy  nie
potrzebował takich dokumentów, że otrzymanie takich zaświadczeń od kontrahentów jest
bardzo trudne oraz, że wg niego specyfikacja zawierała możliwość złożenia oświadczenia.
Zamawiający nie uznał argumentacji dotyczącej zastąpienia poświadczeń oświadczeniem
własnym Wykonawcy.  Zgodnie  z pkt  10.1.2.  SWZ,  Wykonawca mógł zastąpić  dowody
potwierdzające należyte wykonanie dostaw pochodzące od podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oświadczeniem jeżeli wystąpią przyczyny obiektywne. Takie
sformułowanie  wymogu,  wyklucza  dowolne  zastąpienie  poświadczeń  oświadczeniem
własnym Wykonawcy. 
W ocenie  Zamawiającego  okres  pomiędzy  zamieszczeniem  ogłoszenia  o  zamówieniu,
a upływem  terminu  na  złożenie  ofert  oraz  dodatkowy  czas  wyznaczony  przez
Zamawiającego  na  uzupełnienie  dokumentów,  był  wystarczający  na  uzyskanie
prawidłowych poświadczeń należytego wykonania zamówienia. Nie wystąpiły przyczyny,
które Zamawiający mógłby uznać za obiektywne. 

Uzasadnienie prawne: Oferta Wykonawcy na część 10, 11, 12, 14 i 18 podlega odrzuceniu
na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp.

8) PROFIBUT Sp. z o.o. ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin – Oferta nr 11 na część 21, 22, 23
i 24.
Oferta odrzucona w całości.

Uzasadnienie faktyczne:  Na ofertę składały się dokumenty w formacie pdf utworzone ze
skanów  papierowych  dokumentów  opatrzonych  własnoręcznym  podpisem.  Ww.
dokumenty są w formacie odpowiadającym definicji dokumentu elektronicznego. Jednakże
nie  zostały  opatrzone  ani  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  ani  podpisem
zaufanym ani podpisem osobistym. Po otwarciu dokumentów 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”) ma 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
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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. 

9) MUNDURY OSTROWSKI Artur Ostrowski ul. Trześniowska 16, 20-139 Lublin - Oferta
nr 12 na część 1, 3, 4, 5, 13, 15, 16 i 26  zamówienia
Oferta odrzucona w części 1, 4, 13, 16 i 26 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawcę pismem z dnia 29 kwietnia 2021 r. wezwano do:
1) złożenia  oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  -  złożona  oferta  nie
obejmowała tego dokumentu.
2)  przesłania  kawałków  materiału  podstawowego  wraz  z opisem  składu  materiału  na
realizację  części  1  zamówienia  -  Zamawiający  nie  otrzymał  przedmiotowego  środka
dowodowego.
3)  wykazu  dostaw  wraz  z dowodami  potwierdzającymi  należyte  wykonanie  dostaw
obejmującego zrealizowanie zamówienia odpowiadającego części  4 i  13 zamówienia –
z dołączonego  do  oferty  wykazu  dostaw  i  poświadczenia  należytego  wykonania
zamówienia, nie wynikało,  aby wykazane dostawy obejmowały dostawy odpowiadające
przedmiotowi zamówienia określonemu w części 4 i 13 zamówienia.
4)   przesłania  dokumentu  atestu  na  materiał  podstawowy  dla  części  13  i  16   -
Zamawiający nie otrzymał przedmiotowego środka dowodowego wraz z ofertą.
Termin na uzupełnienie wyznaczono na 5 maja 2021 r. 

W wyznaczonym terminie  Wykonawca  nie  przesłał  oświadczenia  o  braku  podstaw do
wykluczenia ani  pozostałych żądanych dokumentów. Oświadczenie, uzupełniony wykaz
dostaw wraz z listem referencyjnym i wyjaśnieniem wpłynęły do Zamawiającego w dniu 6
maja  2021  r.  Ponadto,  Wykonawca  zwrócił  się  o  przedłużenie  terminu  na  złożenie
dokumentu  ale  Zamawiający  nie  uwzględnił  tej  prośby,  bowiem  w  jego  ocenie
zrealizowanie wezwania, z uwagi na jego niewielki zakres, było możliwe w wyznaczonym
terminie. 

Uzasadnienie prawne: Oferta Wykonawcy na część 1, 4, 13, 16 i 26 podlega odrzuceniu
na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c Pzp. 

10) FAREX Group Sp. z o.o. Bystrzyca 58, 59-610 Wleń – Oferta nr 13 na część 9.
Oferta podlega odrzuceniu w całości.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca pismem z dnia 29 kwietnia został wezwany do
1)   złożenia  dowodu  potwierdzającego  należyte  wykonanie  zamówienia  wykazanego
w wykazie dostaw – z łożona oferta nie obejmowała ww. dokumentu.
2)   przesłania  kawałka  materiału  podstawowego  -  Zamawiający  nie  otrzymał
przedmiotowego środka dowodowego.
Termin na uzupełnienie wyznaczono na 5 maja 2021 r. 

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył środków dowodowych.



Uzasadnienie prawne: Oferta podlega odrzuceniu  w całości  na podstawie przepisu art.
226 ust. 1 pkt 2 lic c Pzp.

11)  ARPAPOL 2 ul. Lwowska 118, 22-300 Krasnystaw Oferta nr 14 na część 1, 8, 9, 10,
11, 17, 20, 21 i 24
Oferta podlega odrzuceniu w części 1, 9, 10, 11, 21 i 24 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:  Na ofertę składały się dokumenty w formacie pdf utworzone ze
skanów  papierowych  dokumentów  opatrzonych  własnoręcznym  podpisem.  Ww.
dokumenty są w formacie odpowiadającym definicji dokumentu elektronicznego. Jednakże
nie  zostały  opatrzone  ani  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  ani  podpisem
zaufanym ani podpisem osobistym. Po otwarciu dokumentów 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”) ma 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 części 1, 9, 10, 11, 21 i 24 zamówienia. 

12) Firma Produkcyjno Handlowa FURORA Bożenna Zielińska ul. Araszkiewicza 33, 20 -
834 Lublin – Oferta nr 15 na część 2 i 4 zamówienia.
Oferta podlega odrzuceniu w całości. 

Uzasadnienie faktyczne:  Na ofertę składały się dokumenty w formacie pdf utworzone ze
skanów  papierowych  dokumentów  opatrzonych  własnoręcznym  podpisem.  Ww.
dokumenty są w formacie odpowiadającym definicji dokumentu elektronicznego. Jednakże
nie  zostały  opatrzone  ani  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  ani  podpisem
zaufanym ani podpisem osobistym. Po otwarciu dokumentów 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.

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

13) HAKO Sp. z o.o. ul. Borzymowska 33, 03-565 Warszawa – Oferta nr 16 na część 6,
14, 17 i 20 zamówienia.
Oferta podlega odrzuceniu w części 14 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawcę pismem z dnia  29 kwietnia  2021 r.  wezwano do
wyjaśnienia  czy  realizacja  części  14  zamówienia  nastąpi  z  wykorzystaniem materiału,
którego kawałek przesłany został Zamawiającemu jako przedmiotowy środek dowodowy tj.
z materiału  o  składzie  100%  bawełna  -  Zamawiający  wymagał,  aby  tkanina  była
bawełniana z domieszką poliestru (maksymalna domieszka to 35%).
Termin na złożenie wyjaśnienia wyznaczono na 5 maja 2021 r. 

W  dniu  5  maja  2021  r.  Zamawiający  otrzymał  od  Wykonawcy  wyjaśnienie,  z  którego
wynikało,  że  realizacja  części  14  zamówienia  nastąpi  z  wykorzystaniem  materiału
o składzie 100% bawełna.
Powyższe oznacza, że produkt będzie niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Oferta podlega odrzuceniu w części 14 na podstawie przepisu art.
226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

14) BUTSTAR Sp. z o.o. ul. Dworcowa 21, 83-210 Zblewo – Oferta nr 17 na część 21, 22
i 23 zamówienia.
Oferta podlega odrzuceniu w całości. 

Uzasadnienie faktyczne: Na ofertę składał się jeden plik w formacie pdf obejmujący kilka
dokumentów. Poszczególne dokumenty zostały  wypełnione odręcznie.  W miejscach na
podpis Wykonawcy widnieje znak podpisu elektronicznego. 
Zamawiający  nie  był  w  stanie  zweryfikować  prawidłowości  podpisu  elektronicznego.
Sprawdzenie programem  PEM-HEART  Signature  –  dało  wynik  „brak  podpisu”.
Sprawdzenie  przez  stronę  https://moj.gov.pl/nforms/signer/ dało  wynik  „Plik  jest
nieprawidłowy Wybierz poprawny i spróbuj wysłać ponownie”. 
Sprawdzono właściwości pliku stanowiącego ofertę - jest to plik utworzony w programie
PDF24  Creator.  Każdy  z  dokumentów  oddzielnie  został  opatrzony  podpisem
elektronicznym.  Następnie  dokumenty  konwertowano  przy  użyciu  programu  PDF24
Creator  do  jednego  dokumentu,  co  spowodowało  utratę  przez  podpis  elektroniczny
możliwości  weryfikacji  jego  prawidłowości.  Konwertowanie  odpowiada  utworzeniu  kopii
podpisanego  papierowego  dokumentu.  Utworzony  w  powyższy  sposób  końcowy
dokument nie jest opatrzony weryfikowalnym podpisem elektronicznym.
Tak skonwertowany plik został dołączony do formularza służącego złożeniu oferty przez
ePUAP.  Plik  ten  nie  został  dodatkowo  podpisany  elektronicznie.  Podpisany  został
wyłącznie  formularz.  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: Oferta podlega odrzuceniu w całości na podstawie przepisu art.
226 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. art. 63 ust. 2 Pzp.
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15)  Związek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  Wytwórnia
Umundurowania Strażackiego ul. Żeromskiego 3, 95-060 Brzeziny – Oferta nr 18 na część
3, 8, 9, 12, 17, 19 i 20 zamówienia.
Oferta podlega odrzuceniu w części 9 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawca pismem z dnia 29 kwietnia 2021 r. został wezwany
do  przesłania wykazu  dostaw  wraz  z dowodami  potwierdzającymi  należyte  wykonanie
dostaw obejmującego zrealizowanie zamówienia odpowiadającego m.in. części 9.
Termin na uzupełnienie wyznaczono na 5 maja 2021 r. 

W  dniu  4  maja  2021  r.  Zamawiający  otrzymał  od  Wykonawcy  wykaz  dostaw  wraz
z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia ale nie obejmował on
dostaw odpowiadających części 9 zamówienia. 

Uzasadnienie prawne: Oferta w części 9 podlega odrzuceniu na podstawie przepisu art.
226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp.

17) Zakład Odzieżowy YESS Kazimierz Cyman ul. Banach 6, 76-200 Słupsk – Oferta nr
19 na część 2, 4, 13 i 16 zamówienia.
Oferta podlega odrzuceniu w całości.

Uzasadnienie faktyczne: Na ofertę składały się dokumenty w formacie JPEG utworzone ze
papierowych  dokumentów  opatrzonych  własnoręcznym  podpisem.  Ww.  dokumenty  są
w formacie  odpowiadającym definicji  dokumentu  elektronicznego.  Jednakże nie  zostały
opatrzone  ani  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  ani  podpisem  zaufanym  ani
podpisem  osobistym.  Po  otwarciu  dokumentów  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”)  posiadał  adnotację „Podpis prawidłowy”.  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: Oferta podlega odrzuceniu w całości na podstawie przepisu art.
226 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 63 ust. 2 Pzp.

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
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