Warszawa, 14 maja 2020 r.
DAZ.262.23.2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 5 ZAMÓWIENIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, działając na podstawie pkt XX.3.4. Ogłoszenia
o zamówieniu informuje o unieważnieniu części 5 zamówienia w postępowaniu nr 17/20/US/P14,
którego przedmiotem jest wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zadań
realizowanych przez NCBR poprzez zakup eksperckich usług prawnych.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia część 5 zamówienia na podstawie pkt IV.29 Ogłoszenia o zamówieniu,
ponieważ część 5 zamówienia obarczona jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w ramach części 5 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 Zamawiający dokonał otwarcia ofert na część 5 zamówienia.
Jedna z ofert została złożona w wersji elektronicznej o rozszerzeniu XADES. Zamawiający podczas
otwarcia ofert nie mógł dokonać otwarcia tej oferty za pomocą żadnej z aplikacji, które służą do
otwierania ofert. Rozszerzenie pliku wskazywało na fakt, iż wykonawca załączył wyłącznie podpis bez
treści oferty.
Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu określił zamknięty katalog dopuszczalnych w postępowaniu
formatów elektronicznych danych poprzez wskazanie następujących formatów danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .xps, .odt.
Dla przejrzystości postępowania, Zamawiający w tym samym dniu, w którym nastąpiło otwarcie ofert
zwrócił się do Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o potwierdzenie, iż w pliku o rozszerzeniu
XADES znajduje się wyłącznie podpis bez treści oferty.
Zamawiający w dniu 11 maja 2020 r. otrzymał odpowiedź z Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie
z otrzymaną odpowiedzią wielkość pliku, wskazywała, że znajduje się w nim nie tylko podpis, ale i treść
dokumentu. UZP zasugerował również, aby zweryfikować plik za pomocą odpowiedniego
oprogramowania.
W dniu 12 maja 2020 r. Zamawiający poprzez aplikację Szafir dokonał weryfikacji oferty złożonej
z rozszerzeniem XADES.
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Dopiero w aplikacji Szafir, która służy do weryfikacji podpisu elektronicznego, w tle widoczny był
formularz ofertowy złożony przez KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki spółka komandytowa, ul.
Twarda 2, 00-105 Warszawa. Powyższy wykonawca złożył ofertę wyłącznie na część 5 zamówienia.
Zamawiający tego samego dnia zwrócił się również do dostawcy aplikacji Szafir z prośbą o weryfikację
dokumentu. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. stwierdziła, że wykonawca użył podpisu otaczającego
w stosunku do właściwego pliku. KIR S.A. przekazał również wytyczne Zamawiającemu w jaki sposób
należy otwierać tego typu oferty.
W związku z zasadą przejrzystości i niedyskryminacji Zamawiający uznał za ważną ofertę złożoną przez
KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki spółka komandytowa.
Otwarcie jednej z ofert złożonej do części 5 zamówienia po terminie składania ofert prowadzi do
unieważnienia części 5 zamówienia, ponieważ część 5 zamówienia obarczona jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w ramach części 5
zamówienia.
Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej Wykonawcy nie mogą ponosić
negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego (co wyraźnie podkreśla się
w orzecznictwie oraz doktrynie prawa zamówień publicznych).

Dodatkowo Zamawiający informuje, że niezwłocznie podejmie kroki w celu wszczęcia nowego
postępowania na część 5 zamówienia.
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