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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotycz4cej ustalenia przebiegu linii
granicznych pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu art. 4 oraz Rozdzialu 4

ustawy o drogach publicznych (D2.U.2018.2068 -t.j. z p6Zn. zm.) (dalej udp), ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem skrzyZowari drtig w rozumieniu Rozdzialu 3 udp,
w odniesieniu do granic nieruchomo5ci oraz ich stanu prawnego, wytypowanie grunt6w,
kt6rych stan formalno - prawny wymaga regulacji. wskazanie trybu takiej regulacji oraz
prrygotowanie stosownych projektriw wnioskrfw o uregulowanie tych praw na rzecz
Zarzrydu Dr6 g Miej skich.
Nr postgpowania ZDIINIITDZP I 6 4 nN | 56 / 19 czgS( 2 i 7

Zawiadomienie o uniewa2nieniu postgpowania

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd. Dr6g Miejskich w Warszawie informuje, 2e

postgpowanie'prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na,,Wykonanie analwy
geoderyjno-prawnej dotycz4cej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego
drogi publicznej w rozumieniu art. 4 oraz Rozdzialu 4 ustawy o drogach publicznych
(D2.U.2018.2068 -t.j. z p61n. zm.) (dalej udp), ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
skrryZowarfl drrig w rozumieniu Rozdzialu 3 udp, w odqiesieniu do granic nieruchomoSci
oraz ich stanu prawnego, wytypowanie grunt6w, kt,qrych stan formalno - prawny
wymaga regulacji, wskazanie tryqu takiej regulacji .9ril2 prrygotowanie stosownych
projekt6w wniosk6w o uregulowanie tych pfaw na.rzecz, Zarz4du Dr6g Miejskich. ,,o
numerze postgpowanra ZDMNM|DZPI64!PN/56/19 c2956 nr 2 oraz cz95d nr 7 zostalo
uniewaznione.

Zgodnie z arr. 93 ust. 1 pkt I ustawl, Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ. z 2018 r.
poz. 1986 z p62n. zm.) - Zamawiajqcy uni,ewalnia postgpowanie o udzielenie zam6wienia,
jeieli nie zlozono 2adnej oferty niepodlegajqcej odrzuceniu albo nie wplynql zaden wniosek o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu od wykonawcy niepodlegajqcego wykluczeniu. "

Na powyzsze postepowanie nie zostaly zLohone Zadne oferty.
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