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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.                   

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Przebudowę Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu 

Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb osób niepełnosprawnych – Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie 
Łódzkim” na część nr 2 zostało unieważnione. 

 Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania, o której mowa                

w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 
 

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wystąpienie następującej przyczyny: 

• oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 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. W wyznaczonym przez zamawiającego na 

dzień 28.06.2018 r. godz. 10.00 terminie składania ofert w postępowaniu na „Przebudowę 
Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności 

obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – Dom 
Pomocy Społecznej  w Konstantynowie Łódzkim ” na część nr 2 wpłynęła jedna oferta. 

 

Cena oferty wynosząca 339.978,86 zł brutto (słownie złotych: trzysta trzydzieści 

dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem 86/100) przewyższa o wartość 70.046,57 

zł brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści sześć 57/100) kwotę, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 269.932,29 zł brutto 

(słownie zł: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa 29/100). 

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, dlatego zamawiający postanowił, jak na wstępie. 
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