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Zawiadonienie o unieważni€oiu postępowania przetargow€go
!,Ztkup autobusu do przewozu dzieci i młodzi.ł szkotnej''

Zamawiający - Gmina Pacyna. Śosowanie do ań- 93 Llst' l pkt ] w fwiąfku z art' 89
ust' ] pkt 2 ustairy z dnia 29 Śycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz'U' z
20]5 roku. poz' 2164 z póżĄięjszyfri zmioani) zawiadania o uniewahieniu
poŚtępowmia przetargowego '.Zaku! aulobusu do pżewÓzu dziecj i młodzieży

Uzasadnienie fakrycae i prawne

W prowadfonym postepowaniu do Zańawiajęcego Ęrynęła jedna ofelta, złożona
przez: alga POLEN Jerzy Darmas, ul' Zwoleńska 90, 2ó ó00 Radom. Pismem 2 dnia
8 sierynia 20]ó.' famawiający lvefwał Wykonawcę ua pośredniclwem e.maila i listu
poleconego (za nrotnym potwierdzeniem odbioru - daia dostarczenia korespondecji
do wykonawcy ]0 Sierpnia 2016r) do ufupełnieDia braków ofeny, tj':
l \  zrsqiddcTer ia i ie/J leae8o poororu iprdsniorego do konrrot:  -akos. i
PoLsjerd/d]ą.e8o'  Że oIero$3ny dL|obu. odoou ada oŃes]on)! normom ILb
specyfi kacjom technica}m oru prawnie dopusfczalnych dokumeffów niezbędnych
oo reJesraclr potazdu,

2) dowdóv potwiedzających, że wykazane w załączniku nr ó do S]wz dos|ary,
zostały wykolane lub są wykonywane naleą,cje.

3).aktLralnego odpis f właściwego rejestru lub z cenlralnej ewidencji i iDfornacji o
d/j..3 -Óś. go pod"fllei' jefe| oorębne Ó-lep's) d]ma8a|4 \!p:su do rejes|a |Ub
ew|oelcJ| '  w(e|L Ęka/a| | .  b lJ| '  pod,(a$ do Ę^|uc/el id { opJ lc iu o.a '  24 |s| '  I
o} ']  JŚ laĘ'  uynasofgo nie $czesn|ei  r iz  o n ie: iec) Ó .?ęd Jp 'yuem eT'nL
składania wniosków o dopuszczenje do udziału w post€poweiLl o udzielenie
zamówieDia aIbo składania ofeń'

4) oświadĆzenia wykonawcy o braku podstaw do
rd laczr ik6 tu 4 do SIWZ z pod!6em W)konaqc) ,
'  tzupe]n ien ie op i ŚU przedń iot !  2|nos]en iJ
stanowiącego złącmik nr ] do SIWZ'

godz. 10.00.

wyk]uczenia z postępowania wg

zgodnie z wzorem fomuleza

wyaacfono terńin na uzupe]nienie do l 7'08'20l ó L do

w wyfraczonyn terninie wykonawca nie uzupełnił W'


