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Warszawa, dnia 20.01.2020 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ
Posiedzenie Komisji Przetargowej odbyło się w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Spotkanie dotyczyło przetargu
nieograniczonego na
Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc
hotelowych i noclegowych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Zakup przedmiotu zamówienia jest częściowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.
Nr sprawy: ZP/5/12/12/2019

Spotkanie dotyczyło:
 Otwarcie ofert
Ustalenia:
W dniu 20.01.2020 r. o godz. 12:00 w sali nr 314 zebrała się Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przed przystąpieniem do otwarcia ofert zostały podane informacje dotyczące:
a)
b)
c)
d)

kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
terminu realizacji zamówienia,
sposobu płatności,
kryteriów oceny ofert.

W toku posiedzenia Komisja stwierdziła, że zgodnie z dostępną na stronie miniPortalu „Listą złożonych ofert” (wydruk stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu) (na podstawie danych zawartych w przesłanych przez Wykonawców za
pośrednictwem platformy ePUAP formularzach do złożenia oferty) w postępowaniu została złożona 1 oferta przez
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe Supertour sp. z o. o. Data i godzina złożenia na ePUAP: 17.01.2020 r., 11:30.
Oferta została złożona do upływu terminu na składanie ofert, tj. do dnia 20.01.2020 r. do godz. 10:00 w postaci elektronicznej
za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego
na portalu ePUAP: /CTPPAS/SkrytkaESP.
Zamawiający po upływie terminu na otwarcie ofert, zalogował się na swoją elektroniczną skrzynkę podawczą na portalu ePUAP
i pobrał ofertę, a następnie przystąpił do jej odszyfrowania za pomocą programu udostępnianego przez miniPortal i klucza
prywatnego (udostępnianego przez system miniPortal), który wygenerowany został po upływie terminu wyznaczonego
na otwarcie ofert.
Po odszyfrowaniu pliku „CFT ofertaSupertour.zip” złożonego przez ww. firmę, plik ten został wypakowany za pomocą
programu 7-zip do 2 następujących plików: „CFT PAN oferta Supertour (zaszyfrowany).zip”, „CFT PAN oferta Supertour JEDZ
(zaszyfrowany).zip”. Sekretarz Komisji Joanna Kaczanowska przystąpiła do otwarcia tych plików. Po próbie ich otwarcia pojawił
się komunikat, że pliki są zaszyfrowane. Podjęto próby ich odszyfrowania przy pomocy programu udostępnianego przez
miniPortal. Podczas prób odszyfrowania pojawił się następujący komunikat:
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Pierwsza próba otwarcia oferty była bezskuteczna.
Komisja postanowiła podjąć kolejną próbę otwarcia oferty. W związku z powyższym, sekretarz Komisji ponownie odszyfrował
przesłany przez ePUAP plik „CFT ofertaSupertour.zip” za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez miniPrtal do szyfrowania
i deszyfrowania ofert. Niestety, pomimo powtórzenia wszystkich ww. czynności oferta nadal nie została otwarta.
Ponawiano próby otwarcia kilkakrotnie. Za każdym razem bezskutecznie.
Po nieudanych próbach, prace Komisji przeniosły się do pomieszczenia nr 301, gdzie procedura otwarcia pliku została
powtórzona na komputerze stacjonarnym. Ponownie został pobrany plik „CFT ofertaSupertour.zip” ze skrzynki Zamawiającego
na ePUAP. Ponowiona została procedura odszyfrowania pliku, która powiodła się. W wyniku odszyfrowania pliku sekretarz
Komisji za pomocą programu 7-zip wypakował 2 pliki „CFT PAN oferta Supertour (zaszyfrowany).zip”, „CFT PAN oferta
Supertour JEDZ (zaszyfrowany).zip” (tak jak poprzednio). Przy próbie ich otwarcia znów pojawił się komunikat, że pliki te są
zaszyfrowane.
Próba ta okazała się bezskuteczna. Na ekranie monitora pojawiły się identyczne komunikaty o braku plików spełniających
kryteria odszyfrowania, jak te przy pierwszej próbie.
Podczas sesji otwarcia ofert skontaktowano się z Panem Rafałem Opielą – pracownikiem technicznym (m.in. wykonuje
czynności w zakresie informatyki), który zdalnie połączył się z komputerem i podjął próbę otwarcia ww. plików. Niestety próby
podjęte przez Pana Rafała Opielę okazały się bezskuteczne.
Jednocześnie, sekretarz Komisji skontaktował się z Urzędem Zamówień Publicznych pod numerem wskazanym w zakładce
„Kontakty” na miniPortalu 22 458 77 06 i przedstawił problem z otwarciem ofert. Osoba, z którą udało się połączyć po stronie
UZP poinformowała, że w celu weryfikacji oferty należy przesłać ją na adres email: miniPortal@uzp.gov.pl wraz z ID
postępowania oraz kluczem prywatnym i publicznym wygenerowanym przez miniPortal.
Zgodnie z ww. zaleceniami, Komisja przekazała do UZP drogą elektroniczną, na podany powyżej email prośbę o weryfikację
oferty wraz z plikiem oferty oraz kluczem prywatnym i publicznym (wydruk emaila stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Protokołu).
Wszystkie opisane powyżej czynności zostały dokonane w obecności członków Komisji przetargowej, a także przedstawiciela
Wykonawcy Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe Supertour sp. z o. o., który uczestniczył na posiedzeniu Komisji podczas
sesji otwarcia ofert.

Po przesłaniu zapytania do UZP, przedstawiciel Wykonawcy, który uczestniczył w otwarciu ofert poinformował, że kończy swój
udział w posiedzeniu Komisji.

Sekretarz Komisji poinformował przedstawiciela Wykonawcy, że Komisja nie zamyka sesji otwarcia ofert i zostaje ona
zawieszona aż do czasu uzyskania informacji z UZP.

O godzinie 14.43 otrzymano informację od UZP (wydruk stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu) następującej treści:
„… uprzejmie informuję, iż z naszej analizy wynika, że przesłany plik 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. W związku z powyższym nie ma możliwości odszyfrowania oferty.”

Na tym zakończono sesję otwarcia ofert i posiedzenie Komisji przetargowej.
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