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Warszawa,   20.04.2018 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 65 
 

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 65 – czynności z dnia 13.07.2017 r. 

 

Uzasadnienie prawne: 

          W wyniku wystąpienia przesłanek określonych 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 65 przedmiotowego 

postępowania.  

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 13.07.2017 r.  

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez konsorcjum: MGGP S.A.,  

ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów (Lider) oraz MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 

6, 33-100 Tarnów (Partner). Zamawiający w pismach z dnia 11.01.2018 r. oraz 22.02.2018 r. 
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zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy w związku z brakiem 

przedłużenia terminu związania ofertą i ważności wadium w zakresie zadania nr 65, 

Wykonawca jest nadal zainteresowany realizacją przedmiotowego zamówienia w terminach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W odpowiedziach 

Zamawiający nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. W związku z 

powyższym w dniu 17.04.2018 r. Zamawiający ponownie zwrócił się z wnioskiem do 

Wykonawcy o udzielenie odpowiedzi, czy konsorcjum jest zainteresowane realizacją 

przedmiotowego zamówienia w zakresie części 65, zaznaczając jednoczesnie, że w przypadku 

braku odpowiedzi w terminie do dnia 18.04.2018 r. Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie 

jest zainteresowany realizacją przedmiotowego zamówienia.  

W związku z brakiem odpowiedzi na pismo, celem prawidłowego prowadzenia 

przedmiotowego postępowania, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej ww. części przedmiotowego postępowania przetargowego. 

 

                                                                                                                  

               p.o.    GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

                                  /-/ 

                   Marcin Wójtowicz 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

  


