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Oddział w Szczecinie 

Szczecin, 24 lutego 2020 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy postępowania pn.  ,,Studium wykonalności w zakresie doprowadzenia budynku przy  

ul. Matejki 22 w Szczecinie do stanu technicznego zgodnego z aktualnie obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi oraz standardami obowiązującymi w ZUS”,  znak: 

271/PN/U/14/ZAP/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

     Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający – Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie informuje, że 20.02.2020 r.  

o godzinie 10:00 odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, 

zgodnie z zestawieniem poniżej:  

 

Nr oferty/ Nazwa (firma) i 

adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

Termin wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 
Gwarancja 

EC Industria Krzysztof 

Holwek 

ul. Zamkowa 36 

95-200 Pabianice 

 

Zamawiający nie był w stanie otworzyć pliku z ofertą, gdyż format pliku jest 

niewłaściwy lub plik jest uszkodzony 

Archice Sp. z o. o. Sp. k. 

ul. Garncarska 5, 

70-377 Szczecin 

1 463 700,00 zł 

 

210 dni od daty 
podpisania umowy 

30 dni 

5 lat od daty 
podpisania przez 

strony protokołu 

zdawczo – 
odbiorczego danego 

etapu 

 

     Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę przeznaczaną na sfinansowanie 

zamówienia w wysokości 957 712,50 zł brutto. 

 

Zamawiający poprawnie pobrał plik przesłany przez wykonawcę EC Industria Krzysztof Holwek,  

ul. Zamkowa 36, 95-200 Pabianice,  za pośrednictwem ePUAP dnia 20.02.2020r, a następnie  

o godzinie 10:00 podczas otwarcia ofert, pobrał klucz prywatny wygenerowany przez miniPortal i za 

pomocą aplikacji dedykowanej odszyfrował plik o nazwie „Oferta EC INDUSTRIA.zip”.  

 

Plik archiwum zip po rozpakowaniu zawierał pliki: Oferta.pdf.xml, Koncepcja_1.0.pdf.xml, 
Koncepcja_1.0.pdf, gwarancja-sig.pdf, espd-response.pdf.xml. Pliki: Koncepcja_1.0.pdf, gwarancja-

sig.pdf zostały otwarte i prawidłowo wyświetliły się za pomocą programu Adobe Reader.  

 

Plików: Oferta.pdf.xml, Koncepcja_1.0.pdf.xml espd-response.pdf.xml nie udało się otworzyć 

poprzez program Adobe Reader (program wyświetlił komunikat „Adobe Reader nie może otworzyć 

pliku ponieważ nie jest to obsługiwany typ pliku lub jest uszkodzony np. wysłany jako załącznik  

i niepoprawnie rozkodowany”).  

 

Podjęto próbę otwarcia plików w innych programach (Chrome/Firefox, XML Editor, Ms word / 

Wordpad/ Libreoffice/notatnik), ale po otwarciu zawartość plików była nieczytelna. Skorzystano 
również z pomocy informatyka zatrudnionego w Centrum Serwisu Informatycznego ZUS w Oddziale 

w Gorzowie Wielkopolskim, który również nie był w stanie otworzyć poprawnie plików. W związku  
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z tym, że plik archiwum został poprawnie odszyfrowany przez aplikację miniPortalu, a 2 z 5 plików 

otwiera się prawidłowo, wykluczono przyczynę leżącą po stronie tej platformy.  

 

Wykonawca Archice Sp. z o. o. Sp. k. przesłał pliki w ePUAP w dniu 20.02.2020 r. o godzinie 8:21 

,natomiast  EC INDSUSTRIA przesłał pliki dnia 20.02.2020 o godzinie 08:05, czyli 16 minut wcześniej. 

Portal ePUAP i miniportal nie informowały o problemach technicznych w działaniu w dniu składania 

ofert. Żaden z ww. wykonawców nie zgłaszał problemów związanych z działaniem obu platform. 

Zamawiający również nie miał problemów z pobraniem plików z ePUAP i deszyfracją plików w 

aplikacji miniPortal.  

 
Zamawiający wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 10 b ustawy Pzp, zgodnie którym „Zamawiający 

zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, 

ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, 

przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać 

Wykonawcom dostępu do postępowania o udzielanie zamówienia”.  

 

Zgodnie z pkt. 4.3.3. SIWZ oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem 

postaci elektronicznej w formacie danych pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę (y) upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy (na podstawie 
art. 10a ust. 5 ustawy Pzp). Określając dopuszczalne formaty danych, w jakich mogą zostać 

przedłożone dokumenty, Zamawiający korzystał z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 

do rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – dla 

danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne tj: ods, odp, doc 

,xls ,ppt ,docx ,xlsx ,pptx ,csv ,txt ,rtf ,pdf ,xps ,odt. Do kompresji plików : zip, tar, gz (gzip), 7Z. 

Rozszerzenie xml zgodnie z załącznikiem jest standardem uniwersalnego formatu tekstowego 

służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej.  

 
Wykonawca przesłał pliki w sposób nieprawidłowy, niezgodny z wymaganiami dokumentacji 

postępowania, nie dało się ich otworzyć  mimo podjęcia działań przez Zamawiającego. Pozostałe 

pliki, które zostały otwarte nie zawierały oferty wykonawcy.  

 

 

 


