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 Warszawa, dnia 12 października 2016 r.
Urząd Transportu Kolejowego

Biuro Administracyjno - Finansowe 

BAF-WLZP.252.1.2016.5.ASz

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie Części I oraz Części II
numer sprawy: BAF-251-700/2016

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dalej jako „p.z.p.” 
informuję, że na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p., niniejsze postępowanie przetargowe 
zostało unieważnione w zakresie Części I i Cześci II.
W wyznaczonym terminie do dnia 07.10.2016 r. do godz. 13.00 nie wpłynęła żadna oferta 
w zakresie Części I i Części II.
W niniejszym postępowaniu przedmiot zamówienia został podzielony na trzy odrębne części:

 Część I (pierwsza): Ekspertyza w zakresie przeprowadzania badań nieniszczących osi 
zestawów kołowych z określeniem ich efektywności, ze szczególnym uwzględnieniem 
realizacji czynności utrzymaniowych poziomu P4 oraz P5 różnych rodzajów pojazdów 
kolejowych, w tym normalnotorowych, wąskotorowych oraz historycznych 
(zabytkowych).

 Część II (druga): Ekspertyza w zakresie problemów eksploatacyjnych, wykonywania 
napraw i odbioru sprzęgów stosowanych w pojazdach kolejowych (w tym sprzęgów 
Scharfenberga).

 Część III (trzecia): Ekspertyza dotycząca uwarunkowań związanych z dopuszczeniem 
do eksploatacji podsystemów strukturalnych po modernizacji. Podsystemy 
strukturalne: „Infrastruktura”, „Energia” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe”

W takiej sytuacji, każdą z tych części należy traktować jako odrębne zmówienie. Jeżeli więc 
na którąkolwiek z części nie została złożona żadna oferta, zamówienie w tej części podlega 
unieważnieniu.
Wobec powyższego w przedstawionym stanie faktycznym postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego zostało unieważnione w zakresie Części I oraz Części II.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

MICHAŁ ZIĘBA
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO
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