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ZAWI AD o M l E N l E o U N I EWAŻtu e ł,t t u P o sT Ę P?WA N l A

w zakresie części lll

Na podstawie ań. 93 ust. 1 pkt. 4 ofaz ań.93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,

Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2015 r., poz. 2164 z pożn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą
Pzp", zamawiający Gmina Golina uniewaznia postępowanie pn, ,,Stworzenie zintegrowanego
systemu komunikacji publicznej na terenie K OSl - budowa drógiścieżek dla rowerów
z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina - ETAP l", w zakfesie części lll,
obejmującej przebudowę drogi wojewódzkią 467 w zakresie przebudowy chodnika na ściezkę
rowerową - ul, Słowackiego w Golinie przebudowa istniejącego chodnika w celu
przystosowania do rowerów, o długości 642 m i szerokości 2,5 m.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z ań. 93 ust, 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ktorego treść brzmi. ,,Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty". Natomiast na podstawie ań, 93 ust. 2 ustawy Pzp ,,Jeżeli
zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części
pastępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 sfosuJ'e się odpowiednio.".

W prowadzonym postępowaniu pn. ,,Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSl - budowa dróg/ścieźek dla rowerów z punktem przesiadkowym
na terenie gminy Golina - ETAP l", w zakresie części lll, obejmującej przebudowę drogi
wojewódzkiej 467 w zakresie przebudowy chodnika na ściezkę rowerową - ul. Słowackiego
w Golinie - przebudowa istniejącego chodnika w celu przystosowania do rowerów, o długości
642 m i szerokości 2,5 m, cena najkorzystniejszej ofeńy znacznie przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. Jednocześnie
zamawiający nie może zwiększyć kwoty, o ktorej mowa powyżej, do wysokości ceny
najkozystniejszej ofeńy, złożonej na część lll zamówienia.

Z uwagi na powyższe, na podstawie ań. 93 ust, 1 pkt. 4 oraz ań. 93 ust. 2 ustawy Pzp,
zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
części lll.
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