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                                          W/g listy 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzonej  
dla obrębu Mirków, pow. wieruszowski, woj. łódzkie.  

 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2  i art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam     
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na  modernizację ewidencji gruntów i budynków prowadzonej  dla 
obrębu Mirków, pow. wieruszowski, woj. łódzkie.  

UZASADNIENIE 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację 
ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mirków, pow. wieruszowski, woj. łódzkie został 
określony warunek „ Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie  - co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków o  wartości brutto co najmniej 40.000,00 zł”. W Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w części opisującej przedmiot zamówienia zamawiający podał podstawy 
prawne na jakich będzie realizowane przedmiotowe zamówienie tj.  ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454). Spełnienie przez wykonawcę 
przytoczonego powyżej  warunku miało potwierdzać posiadanie wiedzy i doświadczenia 
niezbędnego  do zrealizowania zamówienia.  W postępowaniu zostało złożonych 6 ofert. Z uwagi na 
fakt, że na podstawie wyżej wymienionego warunku i przedłożonych przez wykonawców 
dokumentów zamawiający dokonując oceny ofert nie zachowałby zasady równego traktowania 
wykonawców, co mogłoby mieć wpływ na wynik postępowania, postanawia postępowanie 
unieważnić. 

Podstawę prawną unieważnienia stanowi art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).     
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