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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Utworzenie baz danych

BDOT  i  GESUT,  digitalizacji  materiałów  zasobu  PZGiK  wraz  z utworzeniem

rejestrów  przestrzennych  dokumentów  źródłowych  (RPDŹ)  oraz  wykonania

modernizacji  i aktualizacji  baz danych ewidencji  gruntów i budynków (EGiB) dla

Powiatu Zduńskowolskiego

Zawiadomienie o unieważnieniu Części I postępowania 

Zamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1843),

zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) unieważnia

postępowanie dla Części I „Opracowanie kompleksowe Gmina Zapolice baza BDOT 500.

Harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT i EgiB”.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29

stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  –

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej

oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden  wniosek  o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt

2 i 3.

W niniejszym postępowaniu na Część I „Opracowanie kompleksowe Gmina Zapolice

baza BDOT 500. Harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT i EgiB” jako najkorzystniejszą

ofertę  wybrano  ofertę  nr  3 złożoną  przez  Przedsiębiorstwo  Geodezyjno  –  Kartograficzne

Vertical Sp. z o.o., ul. Stodolna 31, 44 – 240 Żory. Wybrany Wykonawca pismem z dnia  24

października 2019r.  poinformował Zamawiającego, iż odstępuje od podpisania umowy na

realizację  Części  I  „Opracowanie  kompleksowe  Gmina  Zapolice  baza  BDOT  500.

Harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT i EgiB”



 Wobec powyższego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843ze zm.),  Zamawiający  jest

zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej

oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden  wniosek  o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt

2 i 3.


