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zakresie częścilV
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Na podstawie ań,93 ust. pkt. 1 orazań.93 ust.2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r,,
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą
Pzp" zamawiający Gmina Golina, unieważnia postępowanie pn. ,,Stworzenie zintegrowanego
budowa dróg/ścieżekdla rowerów
systemu komunikacji publicznej na terenie K OSl
gminy
punktem
przesiadkowym
ETAP l", w zakresie częścilV,
Golina
na terenie
z
tj. obej m ującej utworzen ie pu nktu przesiad koweg o.
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Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust, 1 pkt. 1 ustawy Pzp, którego treśćbrzmi. ,,Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferly
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłyną! żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3',
Natomiast na podstawie ań. 93 ust. 2 ustawy Pzp ,,Jeżeli zamawiający dopuściłmożliwość
składania ofert częściowych, do unieważnienia w częścipostępowania o udzielenie
zamówienia przepis ust, 1 sfosu.l'e się odpowiednio.".
W prowadzonym postępowaniu pn. ,,Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSl - budowa drógiścieżekdla rowerów z punktem przesiadkowym
na terenie gminy Golina - ETAP l", w zakresie częścilV, obejmującej utworzenie punktu
przesiadkowego w Golinie przy ul. Poniatowskiego, tj. wymiana istniejącej wiaty przystankowej
na nową wiatę przystankową i rowerową wraz z montażem oświetlenia solarnego, kamerą
sygnałem pzekazywanym do monitoringu miejskiego w terminie składania ofeń,
wyznaczonym przez zamawiającego na dzień 03.10.2Ql7r., godz. 10:00, w zakresie
częścilV, nie żożonożadnej ofeńy.

z

Z uwagi na powyzsze, napodstawie ań. 93 ust. 1 pkt. 1 orazań. 93 ust. 2 ustawy Pzp,
zamawiający uniewaznia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie

częścilV.
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