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Dot. : postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

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

ustawy o drogach publicznych (D2.U.20f8.2068 -t.j. z p6tn. zm.) (dalej udp\' ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem skrry2owari dr6g w rozumieniu Rozdzialu 3 udp,
w odniesieniu do granic nieruchomoSci orazich stanu prawnego, wytypowanie grunt6w,
ktrfrych stan formalno - prawny wymaga regulacji, wskazanie trybu takiej regulacji oraz
prrygotowanie stosownych projektriw. wniosk6w o uregulowanie tych praw na rzecz

Zarz4du Drrig Miejskich.,,
Nr postgpowania ZDN{.,IUN4IDZPT4nN/59/19 czg56 nr 1,4,5,6

Zawiadomienie o unierva2nieniu postqpolvania

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich. w Warszawie informuje, 2e

postgpowanie prowadzone 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 p6Ln. zm.) (dalej udp), ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
skrryZowar[ drrig w rozumieniu Rozdzialu 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomo6ci
oraz ich stanu prawnego, wytypowanie, grunt6w. kt6rych stan formalno - prawny
wymaga regulacji, wskazanie trybu. takiej regul4cji oraLz przygotowanie stosownych
projekt6w wniosk6w o uregulowanie lych praw na rzecz Zarz4du Dr6g Miejskich. ,, o
numerze ZDI[.NI[{.TDZP rc4 nN/56/1-9 czgSd n r ! 14,5,6 zostalo uniewaznione.

Zgodnie z art. 93 ust. I pkt 4 ustawy Prawo,zam6wieri publicznych (Dz. IJ. z 2018 r.
poz. 1986 z po2n. zm.) - Zamawiajqcy wniewa2nia postgpowanie o udzielenie zamdwienia,
je2eli cena najkorzystniejszej oferty lub .qferta 4 n,fni2szq cenq przewyisza h,uotg, kt6rq
zamawiajqcy zamierza przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, chyba 2e zamawiajqcy mo2e

zwigkszyt tg kwotg do ceny najkorzystniejsze1 ofert,'j ,,,
Na powyzsze postepowanie dla czgSci nr 1,5,6 zosta\a'zlohona 1 oferta, kt6ra pnzekracza kwotg
przeznaczon4 na sf,rnansowanie przedmioto.,yego,zam6wig4ia, natomiast dla lczg(;ci 4 zostaly

zloaone 2 oferty niemniej jednak oferta najwyZej punkiowana przel<tacza kwptg przeznaczonE

na sfinansowanie przedmiotowego zam6wienia. Zamawia\4cy nie ma mozlirfoSci zwigkszenia
kwoty przeznaczonej do zaproponowanej ceny pr4ez,aferentq. I
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