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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na ,,Aktualizację bazy danych obiektów 
topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 7”

INFORMACJA O UCHYLENIU SIĘ WYKONAWCY OD ZAWARCIA UMOWY 

DLA CZĘŚCI 38 

ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 20

I. Zamawiający informuje, że Wykonawca – firma EnviroSolutions Sp. z o.o., ul. Główna 74, 
05-505 Wola Prażmowska w części nr 38 uchylił się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, jednocześnie Zamawiający informuję, że była to jedyna oferta 
złożona dla przedmiotowej części.

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 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 zawiadamia, że unieważnia postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego  w zakresie części nr 20.

Uzasadnienie faktyczne:

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Wykonawcę EnviroSolutions Sp. z o.o., ul. Główna 74, 05-505 Wola 

Prażmowska w części nr 20, Zamawiający działając na podstawie art. 24 aa ust. 2 mógł 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.



Jednak w części nr 20 cena najwyżej ocenionej spośród pozostałych ofert 

we wskazanej części przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia o 24,86 %.

Zwiększenie sumy przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia możliwe jest

w przypadku, gdy Zamawiający uzna to za zasadne i celowe. Konstrukcja i treść art. 93 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp nie nakłada bowiem bezwzględnego obowiązku zwiększania 

brakującej kwoty dofinansowania – daje jedynie uprawnienie Zamawiającemu, który jest 

dysponentem zasobów finansowych i decydentem odnośnie wydatkowania środków 

publicznych do poszukiwania dodatkowych zasobów.

W powyższym przypadku ceny złożonych ofert w sposób znaczący odbiegają 
od wartości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Przyjęcie zatem 
automatyzmu polegającego na zwiększaniu budżetu rodziłoby po stronie Zamawiającego 
ryzyko gospodarowania środkami publicznymi w sposób niecelowy i bezzasadny. Jedynie 
Zamawiający, jako podmiot odpowiedzialny za wydatkowanie środków publicznych
i jednocześnie będący za nie odpowiedzialnym, jest w stanie wskazać maksymalny 
właściwy poziom środków finansowych pozwalających na realizację konkretnego 
zamówienia.

Zaznaczyć ponadto należy, że poszczególne części zamówienia są w istocie odrębnie 
kontraktowanymi i finansowanymi zamówieniami, które łączy jedynie ten sam przedmiot
i tożsame wszczęcie procedury przetargowej. Na każdą część zamówienia składane 
są odrębne oferty, dokonywany jest oddzielny wybór i zawierane są oddzielne umowy. 
Odrębnie zatem dla każdej części Zamawiający ocenia także spełnienie przesłanek 
unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia, o których mowa w art. 93 ust. 1 
pkt 4 Pzp.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz kierując się zasadą wydatkowania 
środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
w postępowaniu na ,,Aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) 
dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 7” zdecydował o unieważnieniu postępowania 
w części nr 20, ponieważ wartość złożonej oferty w sposób zdecydowany odbiegał 
od pierwotnych szacunków Zamawiającego.

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
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