
 

 
 
 
 
 
 

 
Warszawa, dnia 24.06.2020 r. 

 

 

dot.: numer sprawy: 3/ST/SPIS/PN/2020 

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy  

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020 
oraz z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wdrożenie 
uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUS”; numer sprawy: 
3/ST/SPIS/PN/2020, Wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Popularnej 4/6 w (02-473) 
Warszawie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy oraz o odrzuceniu ofert ww. Wykonawcy na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 5) ustawy. 

 

Uzasadnienie: 

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty, uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną 
przez Wykonawcę IT Solution Factor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Popularnej 4/6 w (02-473) Warszawie.  

 
W dniu 11 maja 2020 r. do Krajowej Izby Odwoławczej wniesione zostało, przez Wykonawcę T-SYSTEMS POLSKA Sp. 
z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 7 we (50-073) Wrocławiu, odwołanie wobec czynności i zaniechania 
Zamawiającego polegających na: 

− zaniechaniu wykluczenia z postępowania Wykonawcy IT Solution Factor, pomimo że Wykonawca nie 
wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

− wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o. o. ul. Popularna 4/6 
02-473 Warszawa. 

 
W wyroku z dnia 22 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie w całości i nakazała 
Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a także powtórzenie procesu badania  
i oceny ofert, w tym wykluczenie Wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o. o. z postępowania, z powodu niespełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz niewykazania braku podstaw do jego wykluczenia z postępowania  
i uznania jego oferty za odrzuconą. 
 
W świetle powyższego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, Zamawiający wykluczył Wykonawcę IT Solution Factor 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Popularnej 4/6 w (02-473) Warszawie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, 
ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz odrzucił ofertę Wykonawcy 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy, ponieważ oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego  
z postępowania. 

 
Anna Borowska 

 
Dyrektor Generalny 

Głównego Urzędu Statystycznego 
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