
RZECZPOSPOLITA  POLSKA
GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU

Waldemar Izdebski

Warszawa, 21.12.2020 r.

BDG-ZP.2610.28.2020. IZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup 
usług wsparcia na oprogramowanie VMware ” BDG-ZP.2610.28.2020.IZ

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie z art. 92 ust. 2, w związku z art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.), zwanej dalej: 

„ustawą Pzp”, Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia ustanowił jako jedno 

z kryteriów oceny ofert „Termin dostarczenia dokumentacji”, z wagą 40 pkt. 

Ocena oferty w ramach tego kryterium była dokonywana na podstawie wypełnionego 

przez Wykonawcę formularza ofertowego, w którym Wykonawca zobowiązany był do 

wskazania terminu dostarczenia dokumentacji potwierdzającej objęcie oprogramowania 

wsparciem. W zależności od wskazanego przez Wykonawcę oferowanego terminu 

dostarczenia dokumentacji potwierdzającej objęcie oprogramowania wsparciem, 

Zamawiający przyznawał Wykonawcy odpowiednią liczbę punktów tj.:

 24.12.2019 r. – 0 pkt,

 23.12.2019 r. – 20 pkt,

 18.12.2019 r. – 40 pkt. 
Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu 

zaoferowali dostarczenie dokumentacji do 18.12.2020 r.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.12.2020 r., w postępowaniu wpłynęło 8 ofert, 

ponieważ w 2 ofertach cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej 



arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawców 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wezwał obu Wykonawców do wyjaśnienia 

rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia zostały przekazane Zamawiającemu w wyznaczonych 

terminach, w tym ostatnie 18.12.2020 r. Z tego względu wybór oferty najkorzystniejszej, 

a następnie zawarcie umowy przed upływem, zadeklarowanego przez Wykonawców 

w ofertach, terminu dostarczenia dokumentacji było niemożliwe.

Zgodnie z art. 387 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. 

Świadczenie niemożliwe oznacza takie zachowanie, którego nie może zrealizować żadna 

osoba, a więc nie tylko sam dłużnik (kontrahent), ale również osoba trzecia. Niemożność 

świadczenia musi być rozumiana jako niemożliwość o charakterze obiektywnym, pierwotnym 

i trwałym. 

Przesłanki te zostały ziszczone w związku z powyższym Zamawiający postanawia 

jak na wstępie.
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