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OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
1.

Zamawiający:

1)
2)
3)
4)
5)

pełna nazwa Zamawiającego: Miasto Zielona Góra
kod, miejscowość województwo: 65-424 Zielona Góra, Lubuskie
ulica, nr domu:
Podgórna 22
nr tel., faks
tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455
email:
zamowienia@um.zielona-gora.pl
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1)

2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
3)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 5.350.000 euro pn. Budowa
systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach
projektu pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta
Zielona Góra;
oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane (główny kod);
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę;
45111000-8 – Roboty ziemne;
45233140-2 – Roboty drogowe;
45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych;
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne;
45317000-2 – Inne instalacje elektryczne;
34992200-9 – Znaki drogowe;
34990000-3 – Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy;
32520000-4 – Sprzęt i kable telekomunikacyjne;
32562300-3 – Światłowodowe kable do przesyłu danych;
32562000-0 – Sprzęt i kable telekomunikacyjne;
32580000-2 – Sprzęt do obsługi danych;
34996300-8 – Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne;
34996100-6 – Sygnalizatory drogowe;
32427000-2 – System sieciowy;
38651600-9 – Kamery cyfrowe;
32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo.
rodzaj zamówienia – robota budowlana.

3.
1)
2)

Dane o ofertach:
liczba złożonych ofert: 0;
liczba ofert odrzuconych lub uznanych za odrzucone: 0.

4.
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), z uwagi na fakt, iż nie złożono
żadnej oferty – w wyznaczonym terminie do dnia 1 lutego 2021 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna
oferta.
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