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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 2”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 6
Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, Zamawiający –
Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2
zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
części zamówienia nr 6.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający 1 lipca 2021 r. działając na podstawie art. 253 pkt 1 ustawy Pzp
poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty m.in. dla części zamówienia nr 6.
Najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia złożył Wykonawca - Warszawskie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Spółka Akcyjna, ul. Biograficzna 2, 01-991 Warszawa.
W dniu 12 lipca 2021 r. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Spółka Akcyjna
przekazała Zamawiającemu informację o odstąpieniu od podpisania umowy w zakresie
realizacji części zamówienia nr 6.
Zamawiający działając na podstawie art. 263 ustawy Pzp dokonał ponownego badania i oceny
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu, w wyniku czego na podstawie art. 126 ust. 1
ustawy Pzp wezwał w dniu 14.07.2021 r. Wykonawcę - OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna,
ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni,
dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna w wyznaczonym terminie nie przekazał
wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp ponownie wezwał
ww. Wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów jw. Wykonawca na powtórne
wezwanie również nie złożył przedmiotowych oświadczeń i dokumentów.

W związku z powyższym Zamawiający za uzasadnione uznał odrzucenie oferty Wykonawcy OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c:
„1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…)
2) została złożona przez wykonawcę: (…)
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego,
lub innych dokumentów lub oświadczeń; (…)”
Biorąc pod uwagę, że w części zamówienia nr 6 zostały złożone tylko dwie oferty
Wykonawców Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjnego Spółka Akcyjna (który odstąpił
od podpisania umowy) i OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna (którego oferta została odrzucona),
Zamawiający unieważnia część zamówienia nr 6 postępowania na ,,Aktualizacja bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – Zakres 2”.
Podstawa prawna:
Art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.
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