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Załącznik Nr 65 
 

Pabianice, dnia 26 maja 2017 r. 
 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 

 
DM.272.28.2017 

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

………………………………… 
                    nazwa wykonawcy 

…………………………………. 
                 adres wykonawcy 

…………………………………. 
 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

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

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 „Przebudowę drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice,                           
Gmina Pabianice” 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: 
• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,                
z późn. zm.). W postępowaniu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4911E                               
w miejscowości Żytowice,  Gmina Pabianice” wpłynęły trzy oferty. 

Oferta nr 1 została odrzucona w dniu 26 maja 2017 r. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.              
z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).  

Oferta nr 2 została odrzucona w dniu 26 maja 2017 r. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.               
z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).  

Oferta nr 3 została odrzucona w dniu 26 maja 2017 r. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
7b 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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Powyższy stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt 1  
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 
zm.), dlatego zamawiający postanowił, jak na wstępie. 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 
 


