
 

  

 
 
 
 
 

Lublin, dnia 27 czerwca 2022 r. 
Znak: LUB-AD.2721.43.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
i odrzuceniu oferty 

 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: 
świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie (oznaczenie sprawy: LUB-
AD.2721.43.2022). 
 
Działając na podstawie art. 255 pkt 6 oraz 16 i 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129) – zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego 
w Lublinie”. 
 
Uzasadnienie prawne: 
 
Zgodnie  z art. 255 pkt 6 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
 
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada dotyczy naruszenia 
podstawowej zasady udzielania zamówień w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców (art. 16 ustawy). 
 

1. Istnieje uzasadniona wątpliwość, że sposób konstrukcji treści wzoru umowy oraz treści opisu przedmiotu 
zamówienia ułatwia realizację przedmiotu umowy Wykonawcy, który świadczy do tej pory usługę, będącą 
przedmiotem postępowania. Jednocześnie każdy potencjalny Wykonawca, inny niż ten, który świadczy taką 
usługę do tej pory Zamawiającemu, musi nie tylko podjąć typowe ryzyko biznesowe, z przejęciem i 
przeniesieniem usługi, co nie podlega jakiejkolwiek ocenie Zamawiającego, musi też podjąć ryzyko 
wykonania przedmiotu umowy, pomimo restrykcyjnych zapisów Zamawiającego dotyczących przeniesienia 
i uruchomienia usługi. Te jednak są nie tylko nieprecyzyjne, ale też nie traktują równo Wykonawców. 
Z ustaleń Zamawiającego wynika, że od strony technicznej nie ma jedynego właściwego sposobu na 
realizację sposobu organizowania numeracji telefonicznej zgodnie ze wzorem zamieszczonym przez 
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Zamawiającego, czyli połączenia konkretnych numerów komórkowych z konkretnymi numerami 
stacjonarnymi i numerami skróconymi. Nie ma też jakichkolwiek barier formalnych i technicznych 
dotyczących przeniesienia zarówno telefonów komórkowych i stacjonarnych Zamawiającego 
w wyznaczonym terminie. Problem polega na tym, że o ile można przenieść i aktywować numery telefonów 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o tyle operator, który będzie numery przenosił, może je 
łączyć i odtwarzać strukturę zorganizowania wszystkich numerów dopiero po ich przeniesieniu i aktywacji.  
Nie dotyczy to operatora, który taką usługę już świadczy. Tym samym każdy Wykonawca, inny niż ten, który 
taką usługę do tej pory realizuje, może automatycznie nie dotrzymać terminu realizacji przedmiotu umowy. 
Zatem treść w Opisie przedmiotu zamówienia: 

Ewentualna procedura przenoszenia numerów telefonicznych do nowego operatora musi być tak 
zorganizowana, aby czas wyłączenia poszczególnych numerów telefonów (kart SIM) nie przekroczył 
48 godzin. Dotychczas posiadane numery muszą być w pełni przeniesione i dostępne najpóźniej w 
dniu 1 lipca 2022 r. od godz. 7:00. W tym samym dniu musi działać oraz być odtworzona obecna 
konfiguracja wirtualnej centrali (patrz punkty 11-14). 

oznacza, że automatycznie Wykonawca nie dotrzyma tego terminu. Realny czas odtworzenia obecnej 
struktury organizacji telefonów może przekroczyć dzień 1 lipca br. i nie powinien być traktowany, jako 
podstawa do nałożenia kar umownych, szczególnie w przypadku, kiedy Wykonawca przeniesie 
w wymaganym terminie wszystkie numery i będzie konsekwentnie odtwarzał dość skomplikowaną ich 
organizację. 
 

2. Zamawiający dokonał w oparciu o zgłoszone pytania przez jednego z Wykonawców – modyfikację 
formularza ofertowego, jednak co zatem idzie, powinien dokonać modyfikacji jego wzoru umowy co do 
ilości numerów telefonów, ta zaś nie została zmieniona i pozostała taka, jak w formularzu, tj. w ilości 178 
szt. 

 
3. Także sporną kwestią może pozostawać nadal ilość abonamentów, które tworzą przedmiot zamówienia 

pomiędzy treścią formularza ofertowego i Opisu przedmiotu zamówienia. Problem ten podniósł 
Wykonawca T-MOBILE POLSKA S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, NIP PL5261040567, wg którego 
policzenie ich w formularzu ofertowym w ilości 178 zamiast 176 jest prawidłowe i odpowiada Opisowi 
przedmiotu zamówienia. Stanowisko takie odebrało Zamawiającemu możliwość uznania błędu jako 
oczywistej omyłki rachunkowej. Z drugiej zaś strony, potwierdza wątpliwość Zamawiającego, że 
postępowanie obarczone jest błędem, uniemożliwiającym zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu. 
Opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy oraz wzór umowy powinny być tożsame, także po 
ewentualnej ich modyfikacji. Równe traktowanie wykonawców i zapewnienie uczciwej konkurencji 
przejawia się także w pełni porównywalnymi ofertami.  
 

 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy T-MOBILE POLSKA S.A., ul. Marynarska 12, 02-
674 Warszawa, NIP PL5261040567. 
 
Uzasadnienie prawne: 
 
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub 
kosztu. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
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Zamawiający w dniach 12-13 czerwca br. dokonał oceny ofert, wybierając w dniu 14 czerwca br. ofertę Wykonawcy 
T-MOBILE POLSKA S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, NIP PL5261040567 jako najkorzystniejszą. Po tej 
czynności powziął informację o błędzie w ofercie Wykonawcy. W ocenie Zamawiającego błąd Wykonawcy mógł 
zostać zakwalifikowany jako oczywista omyłka rachunkowa, którą Zamawiający mógł sam poprawić.  Jednak w dniu 
24 czerwca, w trakcie ponownej czynności oceny ofert Wykonawca z własnej inicjatywy skierował do Zamawiającego 
pismo, w którym stwierdził, że koszt miesięcznego abonamentu powinien pozostać na poziomie 178 szt. W świetle 
takiego stanowiska Wykonawcy - Zamawiający nie może uznać błędu za oczywistą omyłkę rachunkową. 
 
 
 

/Dyrektor 

dr Krzysztof Markowski/ 
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