
                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 7.04.2021 r. 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert 

 

 dot.: numer sprawy: 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 192 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną 
czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 3 lutego 2021 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu 
czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) 
monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych”, numer sprawy: 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 227-556378 z dnia 20-11-2020 r. 

Uzasadnienie unieważnienia czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty: 

W dniu 3 lutego 2021 r. w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty, uznając za 
najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę IT Solution Factor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Popularnej 
4/6 w (02-473) Warszawie.  
W dniu 15 lutego 2021 r. do Krajowej Izby Odwoławczej wniesione zostało, przez Wykonawcę Integrity Partners  
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51, w (00-856) Warszawie, odwołanie wobec czynności i zaniechania 
Zamawiającego polegających na: 

1. zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez IT Solution Factor Sp. z o.o. jako sprzecznej z treścią SIWZ, w 
tym: ocenie oferty oraz wyborze oferty Wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o.o., co do niezgodności w swej 
treści z postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej ,,SIWZ”), w tym z opisem 
przedmiotu zamówienia (dalej ,,OPZ”), 

2. zaniechaniu odtajnienia i udostępnienia Wykonawcom informacji bezpodstawnie zastrzeżonych przez 
Wykonawcę IT Solution Factor Sp. z o. o. jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

 
 
W wyroku z dnia 18 marca 2021 r., Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w zakresie zarzutu zawartego w 
punkcie 1 i uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutu zawartego w punkcie 2 odwołania oraz nakazała 
Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a także powtórzenie czynności 
badania i oceny ofert, w tym ujawnienie uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy IT 
Solution Factor Sp. z o. o. zawartego w piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r., 14 stycznia 2021 r. oraz pismach z dnia 27 
stycznia 2021 r.  
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Dyrektor Generalny  
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