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Ostrołęka, 21.12.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: Zamówienie publiczne na realizację zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej pochodzącej z lat
2015-2018 zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający informuje, że postępowanie dotyczące
„Cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji
źródłowej pochodzącej z lat 2015-2018 zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce” zostało
unieważnione.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 4 Pzp.
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: w przypadkach, o których
mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie lub koszcie”.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu odrzucono następujące oferty:
1. Oferta - BITMAPA Joanna Strzebońska,
ul. Pużaka 6/6, 31-316 Kraków
2. Oferta Konsorcjum:
”ARCH-GEO” Dariusz Pitura, ul. Matejki 6/16, 22-600 Tomaszów Lub
„TOM-SCAN” Tomasz Tabała, Suchowola 301, 22-442 Adamów
Następnie, z przyznanej przez Zamawiającego punktacji, zgodnej z kryteriami oceny ofert wynikało, że
dwie oferty otrzymały taką samą liczbę punktów tj.
Wykonawcy

Cena

Oceny wg kryterium

Przedsiębiorstwo
Usługowe ARCHI-SCAN
Sp. z o.o

120 000,00 zł
(po poprawieniu
omyłki rachunkowej)

Cena
Gwarancja

60,00
40,00

Konsorcjum:
GCPS Sp. z o. o.
GGPS Sp. z o. o.

120 000,00 zł

Cena
Gwarancja

60,00
40,00

Łączna
punktacja
100,00

100,00

Zamawiający nie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie oferty przedstawiały
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Oceny w poszczególnych kryteriach były również
równe.
Zgodnie z art. 248 ust. 3 Pzp „Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w
ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.”

W dniu 14.12.2021 r. Zamawiający wezwał wskazanych wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.
Wpłynęła następująca oferta:
 Przedsiębiorstwo Usługowe ARCHI-SCAN Sp. z o.o, Gdańska 27, 41-800 Zabrze, na kwotę
120 000,00 zł.
Drugi z wykonawców nie złożył oferty.
W przypadku, gdy oferta dodatkowa złożona została tylko przez jednego wykonawcę, ocenie ofert
podlega oferta dodatkowa oraz pierwotna oferta wykonawcy wezwanego do złożenia oferty
dodatkowej, który jej nie złożył.
Z uwagi na fakt, że wykonawca który złożył ofertę dodatkową, zaproponował ponownie taką samą
cenę, Zamawiający nie ma możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej.
Czynność wezwania do złożenia ofert dodatkowych nie może być powtarzana. Wobec powyższego
zamawiający postanawia jak we wstępie.
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