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Warszawa, dn. 6 marca 2021 r.

Do wykonawców

ZAWIADOMIENIE
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki medycznej dla
podmiotów należących do grupy kapitałowej PAP S.A.
(nr sprawy 01/21)

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A. zgodnie z art. 260 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) zawiadamia, że na podstawie art. 255
pkt. 2 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie
podstawowym na świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki medycznej dla podmiotów
należących do grupy kapitałowej PAP S.A.

UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu oferty miały być złożone za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
zaszyfrowania i złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00 - 195 Warszawa
złożył w terminie dokument, którego nie można było deszyfrować i otworzyć. Zamawiający nie miał
więc możliwości zapoznania się z zawartością ww. dokumentu.
W związku z powyższym zamawiający był uprawniony do uznania, że oferta nie została w ogóle przez
wykonawcę Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. złożona w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie z
zasadą wyrażoną w art. 61 § 2 Kc, tj.: „Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest
złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki
sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”.).
W postępowaniu zostały też złożone oferty przez następujących wykonawców:
1/ Lux Med Sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02 - 676 Warszawa – oferta złożona w terminie na składanie
ofert.
2/ Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00 - 195 Warszawa – oferta
złożona po upływie terminu składania ofert.
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W swojej ofercie wykonawca Lux Med Sp. z o.o. nie zaoferował wymaganych przez zamawiającego w
SWZ realizacji usług stomatologicznych w Kaliszu, Przemyślu oraz w Zakopanem, a także nie
zaoferował wymaganych usług foniatry w żadnej z placówek własnych bądź partnerskich znajdujących
się w miastach innych niż Warszawa.
W związku z powyższym zamawiający uznał, że treść oferty wykonawcy Lux Med Sp. z o.o. jest
niezgodna z warunkami zamówienia przedstawionymi w SWZ i odrzucił jego ofertę na podstawie art.
226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Wykonawca Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. złożył swoją ofertę o godzinie 13.43.
Termin na składanie ofert minął o godz. 13.00. Oznacza to, że oferta wykonawcy Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A. została złożona po terminie składania ofert.
W związku z powyższym zamawiający odrzucił jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Pzp.
W związku z powyższym zamawiający postanowił jak na wstępie.
Jednocześnie zamawiający informuje, że zawiadomi wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczyć będzie tego
samego przedmiotu zamówienia lub obejmować będzie ten sam przedmiot zamówienia.
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