
SM-FN-AD.220.3.1.2021  Lublin, 11 maja 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
-  część 3, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19 i 20

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  

postanowiono jak poniżej:

I. Wybór najkorzystniejszych ofert w części 3, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19 i 20 zamówienia

Część Wykonawca Łączna
liczba

punktów

Uzasadnienie wyboru

Część 3
Spodnie

NEW MEN Group Sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej

ul. Przewóz 2
30-176 Kraków

100 Uzasadnienie  faktyczne:  Oferta  Wykonawcy  spełnia
wszelkie  kryteria  określone  w  SWZ  przez
Zamawiającego  i  spośród  złożonych  na  tę  część
zamówienia  ofert   niepodlegających  odrzuceniu,
otrzymała  największą  liczbę  punktów  na  podstawie
kryteriów oceny ofert
Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 Pzp

Część 5 
Koszule
damskie/męskie

PPH SKOLIMTEX
Andrzej Skolimowski

ul. Przybylskiego 10/7
02-777 Warszawa

100 Uzasadnienie  faktyczne:  Oferta  Wykonawcy  spełnia
wszelkie  kryteria  określone  w  SWZ  przez
Zamawiającego  i  jako  jedyna  oferta  niepodlegająca
odrzuceniu złożona na tę część zamówienia  otrzymała
maksymalną liczbę punktów 
Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 Pzp

Część 6
Krawaty

HAKO Sp. z o.o.
ul. Borzymowska 30
03-565 Warszawa

100 Uzasadnienie  faktyczne:  Oferta  Wykonawcy  spełnia
wszelkie  kryteria  określone  w  SWZ  przez
Zamawiającego  i  spośród  złożonych  na  tę  część
zamówienia  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,
otrzymała  największą  liczbę  punktów  na  podstawie
kryteriów oceny ofert
Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 Pzp

Część  7
Sweter

SAN MARKO Sp. z o.o
ul. Lindego 4, 
60-573 Poznań

100 Uzasadnienie  faktyczne:  Oferta  Wykonawcy  spełnia
wszelkie  kryteria  określone  w  SWZ  przez
Zamawiającego  i  jako  jedyna  oferta  niepodlegająca
odrzuceniu złożona na tę część zamówienia  otrzymała
maksymalną liczbę punktów 
Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 Pzp

Część 8
Szaliki

Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej
Wytwórnia Umundurowania

Strażackiego
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny

100 Uzasadnienie  faktyczne:   Oferta  Wykonawcy  spełnia
wszelkie  kryteria  określone  w  SWZ  przez
Zamawiającego  i  spośród  złożonych  na  tę  część
zamówienia  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,
otrzymała  największą  liczbę  punktów  na  podstawie
kryteriów oceny ofert
Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 Pzp

Część 15
Marynarka 
dwurzędowa

NEW MEN Group Sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej

ul. Przewóz 2
30-176 Kraków

100 Uzasadnienie  faktyczne:  Oferta  Wykonawcy  spełnia
wszelkie  kryteria  określone  w  SWZ  przez
Zamawiającego  i  jako  jedyna  oferta  niepodlegająca
odrzuceniu złożona na tę część zamówienia  otrzymała
maksymalną liczbę punktów 
Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 Pzp



Część 17
Dystynkcje
(pagony)

HAKO Sp. z o.o.
ul. Borzymowska 30, 

03-565 Warszawa

100 Uzasadnienie  faktyczne:  Oferta  Wykonawcy  spełnia
wszelkie  kryteria  określone  w  SWZ  przez
Zamawiającego  i  spośród  złożonych  na  tę  część
zamówienia  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,
otrzymała  największą  liczbę  punktów  na  podstawie
kryteriów oceny ofert
Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 Pzp

Część 19
Koszulobluzy

PPH SKOLIMTEX
Andrzej Skolimowski

ul. Przybylskiego 10/7
02-777 Warszawa

100 Uzasadnienie  faktyczne:  Oferta  Wykonawcy  spełnia
wszelkie  kryteria  określone  w  SWZ  przez
Zamawiającego  i  spośród  złożonych  na  tę  część
zamówienia  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,
otrzymała  największą  liczbę  punktów  na  podstawie
kryteriów oceny ofert
Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 Pzp

Część 20 
Naszywki 
haftowane 
(emblematy)

HAKO Sp. z o.o.
ul. Borzymowska 30, 

03-565 Warszawa

100 Uzasadnienie  faktyczne:  Oferta  Wykonawcy  spełnia
wszelkie  kryteria  określone  w  SWZ  przez
Zamawiającego  i  spośród  złożonych  na  tę  część
zamówienia  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,
otrzymała  największą  liczbę  punktów  na  podstawie
kryteriów oceny ofert
Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 Pzp

II. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty na część 3, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19
i 20 wraz z punktacją przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Część
zamówienia

Kryteria
podlegające
ocenie

Oferta nr 20
NEW MEN Group Sp. z o.o. 
Zakład Pracy Chronionej
ul. Przewóz 2, 30-176 Kraków

Oferta nr 18
ZOSP RP WUS 
ul. Żeromskiego 3
95-060 Brzeziny

Część 3
Spodnie

Cena brutto 60 pkt 59,41 pkt

Termin dostawy 20 pkt 20 pkt

Gwarancja 20 pkt 16 pkt

Łączna liczba punktów 100 pkt 95,41 pkt

Część
zamówienia

Kryteria
podlegające
ocenie

Oferta nr 6
PPH SKOLIMTEX Andrzej Skolimowski
ul. Przybylskiego 10/7, 02-777 Warszawa

Część 5
Koszule
damskie/męs
kie

Cena brutto 60 pkt

Termin dostawy 20 pkt

Gwarancja 20 pkt 

Łączna liczba punktów 100 pkt

Część
zamówienia

Kryteria
podlegające
ocenie

Oferta nr 6
PPH SKOLIMTEX Andrzej Skolimowski
ul. Przybylskiego 10/7, 02-777 Warszawa

Oferta nr 16
HAKO Sp. z o.o.
ul. Borzymowska 30, 03-565 Warszawa

Część 6 
Krawaty

Cena brutto 30,99 pkt 60 pkt

Termin dostawy 20 pkt 20 pkt

Gwarancja 20 pkt 20 pkt

Łączna liczba punktów 70,99 pkt 100 pkt

Część
zamówienia

Kryteria
podlegające
ocenie

Oferta nr 7
SAN MARKO Sp. z o.o
ul. Lindego 4, 60-573 Poznań

Część 7
Sweter

Cena brutto 60 pkt

Termin dostawy 20 pkt



Gwarancja 20 pkt

Łączna liczba punktów 100 pkt

Część
zamówienia

Kryteria
podlegające
ocenie

Oferta nr 7 
SAN MARKO Sp. z o.o
ul. Lindego 4, 60-573 Poznań

Oferta nr 18
ZOSP RP WUS 
ul. Żeromskiego 3, 95-060 Brzeziny

Część 8
Szaliki

Cena brutto 49,56 pkt 60 pkt

Termin dostawy 20 pkt 20 pkt

Gwarancja 20 pkt 20 pkt

Łączna liczba punktów 89,56 pkt 100 pkt

Część
zamówienia

Kryteria
podlegające
ocenie

Oferta nr 20
NEW MEN Group Sp. z o.o.  Zakład Pracy Chronionej
ul. Przewóz 2, 30-176 Kraków

Część 15
Marynarka
dwurzędowa

Cena brutto 60 pkt

Termin dostawy 20 pkt

Gwarancja 20 pkt

Łączna liczba punktów 100 pkt

Część
zamówienia

Kryteria
podlegające
ocenie

Oferta nr 16
HAKO Sp. z o.o.
ul. Borzymowska 30, 03-565 Warszawa

Oferta nr 18
ZOSP RP WUS 
ul. Żeromskiego 3, 95-060 Brzeziny

Część 17
Dystynkcje
(pagony)

Cena brutto 60 pkt 25,71 pkt

Termin dostawy 20 pkt 20 pkt

Gwarancja 20 pkt 13,33 pkt

Łączna liczba punktów 100 pkt 59,04 pkt

Część
zamówienia

Kryteria
podlegające
ocenie

Oferta nr 6
PPH SKOLIMTEX Andrzej Skolimowski
ul. Przybylskiego 10/7, 02-777 Warszawa

Oferta nr 18
ZOSP RP WUS 
ul. Żeromskiego 3, 95-060 Brzeziny

Część 19
Koszulobluzy

Cena brutto 60 pkt 58,22 pkt

Termin dostawy 20 pkt 20 pkt

Gwarancja 20 pkt 20 pkt

Łączna liczba punktów 100 pkt 98,22 pkt

Część
zamówienia

Kryteria
podlegające
ocenie

Oferta nr 16
HAKO Sp. z o.o.
ul. Borzymowska 30, 03-565 Warszawa

Oferta nr 18
ZOSP RP WUS 
ul. Żeromskiego 3, 95-060 Brzeziny

Część 20
Naszywki
haftowane
(emblematy)

Cena brutto 60 pkt 31,71 pkt

Termin dostawy 30 pkt 30 pkt

Gwarancja 10 pkt 4 pkt

Łączna liczba punktów 100 pkt 65,71 pkt

III.  Informacja  o  ofertach  odrzuconych  w  części  3,  5,  6,  7,  8,  15,  17,  19  i  20
zamówienia

1) 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 3, 5, 15 i 20



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 kawałka materiału podstawowego na realizację części 15.
Termin na złożenie oświadczenia  i przesłanie kawałka materiału 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 przesłał kawałka materiału.
Wykonawca nie złożył zatem kompletnego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp  w  formie  wymaganej  przepisami  oraz  nie  złożył  przedmiotowego  środka
dowodowego. 

Uzasadnienie prawne:  Oferta w części 3, 5, 15 i 20 podlega odrzuceniu na podstawie
przepisu art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c Pzp w zw. z art. 63 ust. 2 Pzp. 

2) 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 3, 5, 6, 17 i 20.

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   3, 5, 6 i 20 podlega odrzuceniu na
podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c Pzp.

3) 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 3, 5 i 15 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawcę pismem z dnia  29 kwietnia  2021 r. wezwano do
złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - złożona oferta nie obejmowała
tego dokumentu.
Termin na uzupełnienie wyznaczono na 5 maja 2021 r. 
W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przesłał oświadczenia. Oświadczenie wpłynęło
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  3,  5  i  15  podlega  odrzuceniu  na
podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c Pzp. 

4)  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 5 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. 
W przesłanej  Zamawiającemu korespondencji,  Wykonawca dopisał  okres gwarancji  ale
należy uznać to za niedopuszczalną zmianę w treści oferty. 

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

5) NEW MEN GROUP Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków
Oferta nr 20 na część 3, 5, 15 i 19.
Oferta podlega odrzuceniu w części 5 i 19 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  części  5  i  19  –
z dołączonego  do  oferty  wykazu  dostaw  i  poświadczenia  należytego  wykonania
zamówienia,  nie  wynikało  aby wykazane dostawy obejmowały dostawy odpowiadające
przedmiotowi zamówienia określonemu w części 5 i 19. 
Termin na uzupełnienie wyznaczono na 5 maja 2021 r. 



W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przesłał dokumentów.

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

6) 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 8,17 i 20 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 8, 17 i 20 zamówienia. 

7) Zakład Produkcyjno – Usługowy GALEX ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz Oferta nr 4
na część 17 i 20 zamówienia
Oferta podlega odrzuceniu w części 17 i 20 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:  Na ofertę składał  się  dokument w formacie pdf  utworzony ze
skanów papierowych dokumentów opatrzonych własnoręcznym podpisem. Ww. dokument
jest w formacie odpowiadającym definicji dokumentu elektronicznego. Jednakże nie został
opatrzony  ani  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  ani  podpisem  zaufanym  ani
podpisem  osobistym.  Po  otwarciu  dokumentu  nie  pojawia  się  ramka  czy  też  inne
oznaczenie  wskazujące  na  jakikolwiek  podpis  elektroniczny.  Dodatkowo  dokument
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. Dokument składający się na ofertę
dołączony  jako  zaszyfrowany  załącznik  do  formularza  nie  został  opatrzony  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/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/


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 17 i 20 zamówienia. 

IV. Termin zawarcia umów
Umowa w sprawie zamówienia publicznego dot. części 8 będzie mogła być zawarta po
11 maja 2021 r. (termin ustalony na podstawie przepisu art. 308 ust. 3 pkt 1 lit a Pzp ). 
Umowy  w  sprawie  zamówień  publicznych  dot.  pozostałych  części  będą  mogły  być
zawierane od  17 maja 2021 r. (termin ustalony na podstawie przepisu art.  308 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.
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