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Departament Zamówień Publicznych 

 
Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 
sygnalista@zus.pl  
 
993200/271/IN-369/2021                                                                                 Warszawa 
 
 

na stronę Zamawiającego  
www.zus.pl  

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup opieki serwisowej 

sprzętu będącego częścią infrastruktury EWD”, znak: TZ/271/37/20  

 

Informacja z otwarcia ofert 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia 
informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 

1. W dniu 07.04.2021 r. o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.  

2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podatkiem VAT:  

Część nr 1: 1.407.654,19 zł  

Część nr 2:   527.498,42 zł  

Część nr 3:   330.521,98 zł  

3. Do upływu terminu składania ofert tj. do 07.04.2021 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert. 
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Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Całkowita cena oferty brutto w PLN 
Termin 

wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

część nr 1 część nr 2 część nr 3 część nr 1, 2 i 3 

1 
Niver Sp. z o.o. 

ul. Cementowa 12B 
91 – 859 Łódź 

793 364,76 387 450,00 221 222,88 
 

Zgodnie z SIWZ 
 

2 
Engave Sp. z o.o.  
ul. Czarodzieja 16  
03-116 Warszawa 

1 119 250,80 459 567,36 260 661,60 Zgodnie z SIWZ 

3 
Comtegra S.A.  

ul. Puławska 474 
02- 884 Warszawa 

nie złożono 
oferty 

174 040,38 157 304,70 Zgodnie z SIWZ 

mailto:sygnalista@zus.pl
http://www.zus.pl/


Zamawiający informuje, że dodatkowo, w dniu 24.11.2020 r. na ePUAP wpłynął dokument od Engave 

S.A., w postaci pliku o nazwie „oferta serwis EMC VNX5400.zip”. W treści ww. wskazano numer 

referencyjny oraz identyfikator miniPortalu  odnoszący się do przedmiotowego postępowania: 

6ce7f984-8720-4bbd-801b-027dadf6d786, z jednoczesnym wskazaniem następującej nazwy 

postępowania: „Zakup opieki serwisowej urządzeń EMC VNX5400 wraz z oprogramowaniem 

wbudowanym” w rubryce „TYTUŁ/NAZWA POSTĘPOWANIA”.  

Do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, nie wpłynął do Zamawiającego żaden 

wniosek o wycofanie oferty. Podczas sesji otwarcia ofert Zamawiający, pomimo podjętej dwukrotnie 

próby odszyfrowania tego dokumentu , nie zdołał tego uczynić za pomocą narzędzia dostępnego na 

stronie miniPortalu. W trakcie deszyfrowania pojawił się komunikat o treści:  „Błąd w trakcie 

deszyfrowania. Wystąpił błąd z wyborem klucza, który uniemożliwił prawidłowe odszyfrowanie 

załącznika – zgłoś problem do UZP”. Wg wiedzy Zamawiającego, odszyfrowanie tego pliku było 

niemożliwe z powodów, które zostały zweryfikowane na gruncie innego postępowania 

prowadzonego przez Zamawiającego w minionym roku, w trybie przetargu nieograniczonego, pn. 

„Zakup opieki serwisowej urządzeń EMC VNX5400 wraz z oprogramowaniem wbudowanym”, znak 

postępowania TZ/271/53/20, w którym wskazany dokument miał być złożony i przez omyłkę 

Wykonawcy tam nie trafił.  

 

Reasumując, pliku o nazwie „oferta serwis EMC VNX5400.zip”, którego nie dało się odszyfrować  

i otworzyć, wobec braku możliwości zapoznania się z jego treścią, nie można uznać za  ofertę złożoną 

w niniejszym postępowaniu – vide wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lipca 2020   

o sygn. akt KIO 1108/20.  

 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 

Dyrektor 
Departamentu Zamówień Publicznych 

4 

IT Solution Factor  
Sp. z o.o. 

Ul. Popularna 4/6 
02 – 473 Warszawa 

910 323,00 404 556,84 214 905,60 Zgodnie z SIWZ 
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