
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, 

Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 
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INFORMACJA O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 
Zamawiający, Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, 

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, informuje o uniewa żnieniu 
post ępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum 
Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul.: Północnej 7, 
Północnej 23, Wschodniej 20, Wschodniej 23, Wschodniej 35,  Wschodniej 42, Pomorskiej 11 
i Zachodniej 56 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 
 
� część 1 zamówienia - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy 

ul. Północnej 7 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną w systemie - zaprojektuj i wybuduj oraz 

� w część 2 zamówienia - Przebudowa budynków przy ul. Północnej 23 w Łodzi wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie -zaprojektuj 
i wybuduj 

 
 
Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ustawy. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

W ww. częściach złożono 1 ofertę, jednak została ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 7a ustawy. 
 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIEŚLAK 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Zamówie ń Publicznych 

 
 
 
 
 
 
Zamieszczono: 
- strona internetowa http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ 
 


