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   Warszawa, dn. 25 maja 2022 r. 

 

 
 
 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sfinansowanie zamówienia o udzielenie zamówienia 

publicznego na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Polskiej Agencji Prasowej S.A. 

(nr sprawy 9/22) 
 
 

 

Realizując obowiązek przestrzegania zasady jawności i przejrzystości postępowania art. 16 oraz art. 

18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Polska 

Agencja Prasowa S.A. przekazuje informacje z przeprowadzonych czynności wyjaśniających 

przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Polskiej Agencji Prasowej S.A. w 

związku ze złożonym przez wykonawcę T-Mobile Polska S.A. plikiem, którego nie można było 

deszyfrować podczas otwarcia ofert. 

W dniu 10 maja 2022 r. o godz. 11.27 na skrzynkę epuap zamawiającego /PAPSA/SkrytkaESP 

wpłynął dokument pod nazwą „szyfrowanie-9302d07c-01db-10-05-2022-11 16 15.zip” złożony przez 

wykonawcę T-Mobile Polska S.A. 

Dokument ten został przez zamawiającego zapisany dysku komputera. 

W terminie składnia ofert tj. do dnia 10 maja 2022 r. do godz. 13.00 zgodnie z informacją z miniPortalu 

dla przedmiotowego postępowania na portal ten nie wpłynął ww. dokument. 

Przy próbie deszyfrowania tego pliku na miniPortalu pojawił się komunikat: „Rezultat deszyfrowania: 

Wybrany plik nie został przesłany przez ePUAP”. 

Wielokrotne procedury deszyfrowania pliku kończyły się niepowodzeniem. 

W ramach prowadzonych czynności wyjaśniających zamawiający skierował zapytanie do 

administratora systemu miniPortal UZP, którym jest Urząd Zamówień Publicznych, o wskazanie ww. 

przyczyny błędu. 

W odpowiedzi UZP (Zespół miniPortalu) wskazał, że:  

 „Z przesłanego zrzutu ekranu wynika, że Wykonawca podczas składania oferty do Państwa 

postępowania w polu IdPostępowania wpisał numer IdPostępowania z Platformy e-Zamówienia 

zamiast z miniPortalu: 
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Wykonawca składając ofertę powinien powoływać się na Identyfikator postępowania z miniPortalu nie 

z Platformy e-Zamówienia ponieważ te dwa systemy nie są ze sobą zintegrowane i podanie numeru z 

Platformy e-Zamówienia skutkuje brakiem możliwości deszyfrowania oferty. 

W związku z powyższym nie ma możliwości odszyfrowania i odczytania oferty przesłanej przez 

Wykonawcę.” 

 

„Mając na względzie powyższe zamawiający uznaje, że plik złożony przez wykonawcę T-Mobile 

Polska S.A. nie jest ofertą (oferta nie została złożona).  

Po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających okazało się, że przyczyna braku możliwości 

otwarcia plików leży po stronie wykonawcy. 

W związku z tym zamawiający jest uprawniony do uznania, że oferta nie została przez tego 

wykonawcę złożona. Możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli przez adresata jest 

warunkiem sine qua non złożenia takiego oświadczenia.  

W świetle art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego do złożenia innej osobie oświadczenia woli w postaci 

elektronicznej dochodzi bowiem dopiero wtedy, gdy wprowadzono je do środka komunikacji 

elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.”  

 

Biorąc powyższe pod uwagę zamawiający postanowił jak na wstępie. 

 


