
 
 
 
 

 
 
 

 
Znak postępowania A.I.271-9/20 

 

 
Kraków, 19 czerwca 2020 r. 

 
Dotyczy:  Świadczenie specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości i dezynfekcji oraz pełnienie obowiązków portierów 

na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, 
al. Modrzewiowa 22 w Krakowie. 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  
1. Zamawiający: Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka z siedzibą 

w Krakowie, Al. Modrzewiowa 22. 
 
2. Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4 962 093,55 zł brutto. 

 
3. Nazwa, adres Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

1) Beata Milc BM-Support 
Kaszów 575 
32-060 Liszki 
a) Cena za usługę sprzątania 1 m2 powierzchni ogółem za 1 miesiąc kalendarzowy, wynosi: 25,37 PLN; 
b) Kwota wykonania zamówienia obliczona wg wzoru: (5 387,58 m2x cena za 1 m2 powierzchni ogółem za 

1 miesiąc kalendarzowy)  x  36 miesięcy – wynosi brutto: 4 920 584,40 PLN; 
c) Czas usunięcia stwierdzonych przypadków niezgodności (od chwili otrzymania protokołu kontroli) będzie 

wynosić do 60 minut. 
Warunków płatności - zgodnie z warunkami umownymi, okres gwarancji – nie dotyczy. 

 

2) Impel System Sp. z o.o. 
Oferta nie została otwarta. 
Zamawiający podjął wielokrotne próby otwarcia ofert - bezskutecznie.  
Zamawiający niezwłocznie (w trakcie czynności otwarcia ofert) zgłosił sprawę braku możliwości otwarcia 
oferty do UZP aby skonsultować prawidłowość działania aplikacji. 
W odpowiedzi uzyskał informację: 
„Plik OFERTA A.I.271-9.20.zip został podwójnie zaszyfrowany. 
Aplikacja w momencie szyfrowania oferty odkłada numer oferty, tzw. hash pliku. Hash pliku jest przesyłany 
z ePUAP-u do miniPortalu w momencie wysłania oferty za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku. W przypadku zaszyfrowania dwa razy tej samej oferty do systemu odkładany jest 
jeden hash – ten ostatni, i to ten hash jest rozpoznawany przez Aplikację do deszyfrowania oferty”. 
Zamawiający ponownie podjął próby otwarcia oferty. Oferty mimo to nie udało się Zamawiającemu otworzyć. 

 
 

                dr n. med. Paweł Kamiński 
Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 

im. prof. Bogusława Frańczuka 
 

 
 
 


