
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 26 maja 2020 r. 
 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

 

dot.: numer sprawy: 64/ST/WS/POPC/PN/2020 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 oraz 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 oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 24 marca 2021 r. oraz 
zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD 
dla składnic danych i informacji”, numer sprawy: 64/ST/WS/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 
2020/S 249-620097 z dnia 22-12-2020 r. 

 

Uzasadnienie unieważnienia czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty: 

W dniu 24 marca 2021 r. w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty, uznając za 
najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę ADT Group Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Poleczki 35  
w (02-822) Warszawie.  

W dniu 6 kwietnia 2021 r. do Krajowej Izby Odwoławczej wniesione zostało, przez Wykonawcę występującego 
wspólnie w składzie: Lider Konsorcjum T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 7,  
we (50-073) Wrocławiu; Członek Konsorcjum ALLCLOUDS.PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jutrzenki 139 w (02-231) 
Warszawie, reprezentowanego przez T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., odwołanie wobec czynności i zaniechania 
Zamawiającego polegających na: 
1. zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez ADT Group Sp. z o. o. jako sprzecznej z treścią SIWZ, w tym: 

ocenie oferty oraz wyborze oferty Wykonawcy ADT Group Sp. z o.o., co do niezgodności w swej treści z 
postanowieniami SIWZ, w tym z Opisem przedmiotu zamówienia, 

2. zaniechaniu odtajnienia informacji bezpodstawnie zastrzeżonych (wyjaśnienia ceny oferty) przez Wykonawcę 
ADT Group Sp. z o. o. jako tajemnica przedsiębiorstwa, 

stanowiących naruszenie: 
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty ADT Group Sp. z o. o. pomimo, że treść tej 

oferty nie odpowiadała treści SIWZ,  
2. art. 8 ust. 1-3 ustawy, poprzez zaniechanie odtajnienia informacji bezpodstawnie zastrzeżonych przez 

Wykonawcę ADT Group Sp. z o. o. jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
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W wyroku z dnia 21 maja 2021 r., Krajowa Izba Odwoławcza: 
1. oddaliła odwołanie w części dotyczącej naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty ADT Group Sp. z o. o.  
oraz  

2. nakazała Zamawiającemu w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1-3 ustawy, poprzez zaniechanie odtajnienia 
informacji bezpodstawnie zastrzeżonych przez Wykonawcę ADT Group Sp. z o. o. jako tajemnica 
przedsiębiorstwa, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odtajnienie zastrzeżonych przez 
Wykonawcę ADT Group Sp. z o. o. Wyjaśnień ceny oferty oraz wybór oferty. 

 
Anna Borowska 

Dyrektor Generalny 
Głównego Urzędu Statystycznego 
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