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Załącznik Nr 65 
 

Pabianice, dnia 23 marca 2017 r. 
 
 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 

 
IF.272.1.2017 

................................................. 
                       znak sprawy 

 
............................................................ 
                            nazwa  wykonawcy 

............................................................ 
                               adres  wykonawcy 

............................................................ 
 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  

w związku z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamia, że 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej w Pabianicach ul. św. Jana 33 oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego tej dokumentacji” zostało unieważnione. 
 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje 
niezwłocznie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 
 
Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wystąpienie następującej przyczyny: 
• oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
 

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,                
z późn. zm.). W toku przeprowadzonego postępowania związanego z badaniem złożonych 
ofert zamawiający stwierdził, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. św. Jana 33 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego tej dokumentacji” wpłynęło sześć ofert. 
 

Oferta nr 2 została odrzucona w dniu 23 marca 2017 r. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).  

Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, 4, 5 i 6 zostali wykluczeni w dn. 23 marca 
2017 r. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 
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Oferta z najniższą ceną wynoszącą 109.470,00 zł brutto (słownie złotych: sto dziewięć 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt 00/100) przekracza o wartość 24.470,00 zł brutto (słownie 
złotych: dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt 00/100) kwotę jaką Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 85.000,00 zł brutto (słownie zł: 
osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Zamawiający nie może zwiększyć powyższej kwoty do 
ceny oferty złożonej w postępowaniu. 
 
Powyższy stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt 4  
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 
zm.), dlatego zamawiający postanowił, jak na wstępie. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH,  
KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164, z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. św. Jana 33 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego tej dokumentacji” przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego oferta następującego wykonawcy została odrzucona: 
 
1. OFERTA NR 2 
INSTAL-TECH MARCIN MARZEC 
ul. Nowohucka 92a/15 
30-728 Kraków  
 

UZASADNIENIE PRAWNE 
 
Przyczyną odrzucenia oferty Nr 2 jest to, że: 

• jej tre ść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.          
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH  
KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POST ĘPOWANIA 

 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, 
z późn. zm.) zawiadamia, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. św. Jana 33 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego tej dokumentacji”  przeprowadzanego w trybie 
przetargu nieograniczonego został wykluczony niżej wymieniony Wykonawca, który złożył 
ofertę: 
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1. OFERTĘ NR 1 
ECOKUBE Sp. z o. o. 
ul. Wólczańska 128/134 
90-527 Łódź 
 

UZASADNIENIE PRAWNE 
 
Zarząd Powiatu wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod 
nazwą: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. św. 
Jana 33 oraz pełnienie nadzoru autorskiego tej dokumentacji”  na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych 
albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.  
 
 
2. OFERTĘ NR 4 
Studio-4p Michał Ciotucha 
ul. Podgórna 59 m. 43 
93-272 Łódź 
 

UZASADNIENIE PRAWNE 
 

Zarząd Powiatu wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod 
nazwą: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. św. 
Jana 33 oraz pełnienie nadzoru autorskiego tej dokumentacji”  na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych 
albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.  

 
 

3. OFERTĘ NR 5 
MRS Sp. z o. o. 
ul. Twarda 18 
00-105 Warszawa 
 

UZASADNIENIE PRAWNE 
 

Zarząd Powiatu wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod 
nazwą: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. św. 
Jana 33 oraz pełnienie nadzoru autorskiego tej dokumentacji”  na podstawie art. 24 ust. 1 



 4 

pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych 
albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.  
                 
4. OFERTĘ NR 6 
Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa 
ul. Standego 5/6 
93-221 Łódź 
 

UZASADNIENIE PRAWNE 
 

Zarząd Powiatu wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod 
nazwą: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. św. 
Jana 33 oraz pełnienie nadzoru autorskiego tej dokumentacji”  na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych 
albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.  
 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 
                                                                                                                

 
 
 
                                                                                         

 


