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Warszawa,   28.03. 2018 r. 

         
   

         RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 

 

 

BO-ZP.2610.8.2017.KN.ZSIN II 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostosowanie baz danych EGiB 

do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach nr referencyjny:  

BO-ZP.2610.8.2017.KN.ZSIN II. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE  

CZĘŚCI 69 
 

Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy 

ulicy Wspólnej 2, 00-926 Warszawa zawiadamia o unieważnieniu czynności wyboru 

najkorzystniejszej oferty w zakresie części 69 – czynności z dnia 13.07.2017 r.  

 

Uzasadnienie prawne: 

          W wyniku wystąpienia przesłanek okreslonych art. 7 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579  

z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający unieważnia czynność wyboru 

najkorzystniejszej oferty z dnia 13.07.2017 r. w zakresie części 69.  

Uzasadnienie faktyczne: 

W zakresie części nr 69 – Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  

w dniu 13.07.2017 r. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę 

InterTIM Sp. z o.o., ul. Teofila Noniewicza 85B lok. IV, 16-400 Suwałki. W odpowiedzi na 

pismo Zamawiającego z dnia 02.01.2018 r. Wykonawca w dniu 10.01.2018 r. poinformował, 

że z uwagi na trudny teren objęty zamówieniem oraz zaistniałe opóźnienia, za które 
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oczekuje zaproponowania innych terminów 

realizacji zamówienia. Zamawiający po dokonaniu wnikliwej analizy formalno-prawnej 

stwierdził, że nie jest możliwe zaproponowanie dłuższych terminów realizacji przedmiotu 

zamówienia, o czym poinformował Wykonawcę pismem z dnia 22.02.2018 r. Jednocześnie  

w przywołanym piśmie Zamawiający zwrócił się z wnioskiem o informację, czy Wykonawca 

jest zainteresowany realizacją przedmiotowego zamówienia w terminie wynikającym ze 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.  

W wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną Wykonawca poinformował, iż podtrzymuje 

swoje stanowisko, poprzednio zawarte w piśmie. 

 

W związku z powyższym, celem prawidłowego prowadzenia przedmiotowego 

postępowania, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej w ww. części przedmiotowego postępowania przetargowego. 

 

                                                                                                                  

                   p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

                           /-/ 

                Marcin Wójtowicz 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

  


