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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY 

WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA I EUROPEAN DYNAMICS SA 

 
 

 
Dotyczy postępowania na budowę Platformy e-Zamówienia oraz usługi Inżyniera Kontraktu, 

składającego się z dwóch części: 
1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru 

autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą 
utrzymania przez okres 12 miesięcy. 

2. Świadczenie usług doradztwa i wsparcia dla Zamawiającego w trakcie wykonywania umów na 
„Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru 

autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie 
 

 

Zamawiający – Urząd Zamówień Publicznych informuje, że wypełniając wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2020 roku (sygn. akt KIO 2469/19 oraz KIO 2473/19)  unieważnia 

czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 25 listopada 2019 roku w zakresie części I 

postępowania - „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą 

nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą 

utrzymania przez okres 12 miesięcy” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje 

odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

European Dynamics Luxembourg SA z siedzibą w Luksemburgu i European Dynamics SA. 

 

UZASADNIENIE 

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając odwołania wniesione przez wykonawców Portal PZP Sp. z o.o. 

oraz Pentacomp System Informatyczne S.A. nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenie oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego European Dynamics Luxembourg SA z siedzibą w Luksemburgu i 

European Dynamics SA z siedzibą w Atenach z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zaoferowania przez wykonawcę usług 
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chmurowych EDHS oraz, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym, Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy European Dynamics Luxembourg 

SA z siedzibą w Luksemburgu i European Dynamics SA na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 

ustawy Pzp.  
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