
Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware.
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowy numer identyfikacyjny 12276098000000, ul. ul.
Wspólna  2, 00-926  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 631 333, e-mail
dyr.generalny@gugik.gov.pl, faks 226 283 467. 
Adres strony internetowej (url): www.gugik.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
BDG-ZP.2610.28.2020.IZ

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Świadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware do dnia 31 grudnia
2021 r., dla produktów będących w posiadaniu Zamawiającego. Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 72250000-2

Dodatkowe kody CPV: 72611000-6, 72267000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony



III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w SIWZ 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 unieważnił postępowanie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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