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Załącznik Nr 65 
 

Pabianice, dnia 11 maja 2017 r. 
 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 

 
................................................. 
                       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 „Nadzór inwestorski przy realizacji przebudowy drogi powiatowej                  
nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap                   
– ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów  (przebudowa ul. Wschodniej                  
w Ksawerowie – I etap)” zostało unieważnione. 
 Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania, o której mowa                
w art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej. 
 

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 wyznaczonym przez zamawiającego na dzień 11 maja 2017 r. godz. 10.15. 
terminie składania ofert w postępowaniu na „Nadzór inwestorski przy realizacji 
przebudowy drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II 
i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów  
(przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie – I etap)” nie wpłynęła żadna oferta.  
 
 
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                        


