Warszawa, dnia 28 września 2020 r.
Nr pisma: WZP-262-25-2020/GGCh/NP-389/2020
Do Wykonawców
Strona internetowa Zamawiającego
bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Najem
długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części”, oznaczenie
sprawy: WZP-262-25/2020.
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania pn.: „Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części”, oznaczenie sprawy:
WZP-262-25/2020, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy.
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie
W dniu 25 września 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się jawne posiedzenie
Komisji Przetargowej zebranej w celu otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym na podstawie art. 39 powołanej ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie zadania pn.: „Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części”, oznaczenie
sprawy: WZP-262-25/2020.

Sesja otwarcia ofert była nagrywana i transmitowana on-line, a transmisja on-line była dostępna poprzez
link zamieszczony na stronie internetowej, gdzie jest też zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z informacją na ten temat podaną wcześniej przez Zamawiającego.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwoty brutto w wysokości:
1) na część nr 1 zamówienia: 8 675 538,43 zł, w tym:
a) 6 702 655,33 zł na najem samochodów na okres 48 miesięcy,
b) 1 972 883,10 zł na realizację zakupów na karty paliwowe;
2) na część nr 2 zamówienia: 12 082 701,90 zł, w tym:
a) 9 691 148,94 zł na najem samochodów na okres 48 miesięcy,
b) 2 391 552,96 zł na realizację zakupów na karty paliwowe.
W terminie określonym do złożenia oferty tj. do dnia 25 września 2020 r. do godz. 10:00 zostały złożone 2
oferty.
Kryteria oceny ofert określone w SIWZ stanowią: cena brutto – waga kryterium 75 %, rabat na zakup
paliwa – waga kryterium 10 %, rabat na zakup usług mycia i odkurzania samochodów – waga kryterium 5 %,
rabat na zakup płynu do spryskiwaczy oraz ad-blue – waga kryterium 5 %, wysokość zwrotu za niedobieg km –
waga kryterium 3 %, wysokość opłaty za nadprzebieg km – waga kryterium 2 %.
Zamawiający poinformował, że otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i zostanie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
W toku sesji otwarcia ofert wielokrotne próby otwarcia złożonych ofert przy pomocy aplikacji do
szyfrowania nie powiodły się. Pojawiały się komunikaty zawierające informacje o błędzie aplikacji do
szyfrowania.
W związku z powyższym, Zamawiający zawiesił sesję otwarcia ofert do godz. 11.30, a kiedy również w
tym terminie problem powtórzył się, zawiesił sesję otwarcia ofert do godz. 12:30, po czym skontaktował się
telefonicznie z Administratorem miniPortalu. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie rozmowy
telefonicznej, Zamawiający, o godzinie 12.20, przekazał za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
miniportal@uzp.gov.pl prośbę o przeanalizowanie zaszyfrowanych ofert.
Podczas wznowionej o godz. 12:30 sesji otwarcia ofert Zamawiający poinformował Wykonawców
o zawieszeniu, w związku z podjętą korespondencją z Administratorem miniPortalu, sesji otwarcia ofert do dnia
28 września 2020 r. do godz. 12:00.
Administrator miniPortalu, już w dniu 25 września 2020 r. o godz. 14:05, przekazał Zamawiającemu za
pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedź na powyższą wiadomość zawierającą informację o treści: „W
odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, iż analiza Państwa zgłoszenia wykazała, że oferty przesłane do
Państwa postępowania zostały zaszyfrowane kluczem z postępowania daeac652-dcc7-403e-9cef7e241949aca9, a przesłane formularzem do złożenia oferty do postępowania o IdPostępowania b308e056a118-48e7-a718-086b428c483d na zadanie pn.: „Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2
części". W związku z powyższym nie ma możliwości odszyfrowania i odczytania ofert przesłanych przez

Wykonawców. Jednocześnie informuję, że Urząd Zamówień Publicznych nie odszyfrowuje ofert w imieniu
Zamawiających.”
W związku z powyższym, Zamawiający ponownie przeanalizował czynności, dokonane w związku
z formularzem postępowania opublikowanym na miniPortalu.
Zamawiający, w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
dokonał na miniPortalu stosownej publikacji formularza postępowania, uzyskując klucz publiczny oraz
identyfikator postępowania b308e056-a118-48e7-a718-086b428c483d. Termin składania ofert został określony
do dnia 8 września 2020 r. do godz. 11:00.
W dniu 2 września 2020 r. Zamawiający, w związku z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ, przedłużył
termin składania ofert do dnia 18 września 2020 r., przeoczając przy tym dokonanie stosownej zmiany w
formularzu postępowania na miniPortalu.
W momencie dostrzeżenia tegoż uchybienia, w dniu 16 września 2020 r., dokonując kolejnego
przedłużenia terminu składania ofert do dnia 25 września 2020 r., Zamawiający utworzył na miniPortalu kolejny
formularz postępowania na dokładnie to samo zadanie, lecz z terminem składania ofert do 25 września 2020 r.
Jednocześnie, Zamawiający dokonał na swojej stronie internetowej bip.imgw.pl wymiany klucza publicznego
przedmiotowego postępowania oraz identyfikatora postępowania z: b308e056-a118-48e7-a718-086b428c483d
na: daeac652-dcc7-403e-9cef-7e241949aca9.
Reasumując, w związku z dokonaniem pow. czynności, na miniPortalu na liście postępowań powstały
dwa formularze dotyczące tego samego postępowania na wykonanie zamówienia pn. „Najem długoterminowy
samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w
okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części”, co spowodowało wystąpienie opisanych powikłań. Jak się okazało,
Wykonawcy, składając oferty zmuszeni byli użyć dawnego formularza postępowania, ponieważ przesądzał o
tym sam system służący do składania ofert, o czym Zamawiający nie miał wiedzy. Jednoczesne zaś użycie przy
szyfrowaniu ofert kluczy publicznych właściwych dla nowego formularza postępowania spowodowało
niezgodność zestawu danych: identyfikator postępowania – klucz publiczny.
W związku z powyższym, Zamawiający, wobec braku możliwości odszyfrowania i odczytania złożonych
ofert, podjął decyzję, jak na wstępie.
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