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Dot.: postEpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,rKonserwacja
oSwietlenia ulicznego na terenie m.st. Warszawy, obejmuj4ca 10 rejon6w na terenie
dzielnic: Bialolgka, Bielany, Mokot6w, Ochota, Praga-Poludnie, Praga-P6lnoc,
Rembertriw, Srr6dmieScie, Targ6wek, Ursyn6w, Wawer, Wesola, Wilan6w, Wlochy, Wola,
Zoliborz na ulicach krajowych, wojew6dzkich, powiatowych i gminnych" Nr
ZDMNMIDZP13S|PN|33|}0 - czg56 5, prowadzonego w trybie przetarg\ nieograniczonego.

Zawiadomienie o uniewaZnieniu postgpowania

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich w Warszawie informuje, i2
przedmiotowe postgpowanie w czgSci 5 zostalo uniewa2nione.

Zgodnie z art. 93 ust. I pkt 7 ustawy Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843 z p62n. zm.) Zamawiajqcy uniewaZnia postgpowanie o udzielenie zam6wienia iezeli
postgpowanie obarczone jest niemozliwq do usunigcia wadq uniemoZliwiajqcq zawarcie

ni ep o dl e gaj qc ej uni ew aZni e niu umowy w s pr aw i e z am 6w i e ni a pub I i c z ne go.

Zamawiajqcy dokonuje zmiany zakresu zam6wienia poprzez jego zmniejszenie

o przedmiot objgty czgSci4 5.

W celu zmiany zakresu zam6wienia konieczne jest uniewaZnienie postgpowania

w czgsci 5. Zambwrenie jest w zakresie czgsci 5 obarczone wad4 niemoZliw4 do usunigcia
uniemozliwiaj1cq zawarcie niepodlegaj4cej uniewaZnieniu umowy w sprawie zam6wienia
publicznego, kt6rej nie da sig usun46 poprzez opublikowanie sprostowania do ogloszenia i jest

to wada, kt6ra skutkowalaby uniewaznieniem umowy na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiajqcy przewiduje zlecenie uslugi konserwacji o5wietlenia ulicznego
pokrywaj4cej sig z zal<resem czgsci 5 przedmiotorvego postgpowania, specjalistycznej
jednostce budzetowej m. st. Warszawy - Zakladowi Remont6w i Konserwacji Dr6g -
powolanej do Swiadczenia uslug i uykonywania rob6t budowlanych, zwi4zanych zbieZqcym
utrzymaniem infrastruktury drogowej m. in. oSwietlenia ulicznego. Zaklad Remont6w
i Konserwacji Dr6g Swiadczy narzeczZarz4dl Drog Miejskich uslugi konserwacji oSwietlenia
ulicznego na terenie dzielnic Bielany i Zollborz od pocz4tku 2017 u, tj. w zakresie czgSci 5

rejonie.

przedmiotowego postgpowania, w zwi4zku ztym pracownicy w/w' ki posiadaj 4bardzo
duZe doSwiadczenie i wiedzg na temat istniej4cej infrastruktury oS ia ulicznego w tym
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