
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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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

  

Zamawiający: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 

90-447 Łódź na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez 

skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 20 000 000 euro. 

Uzasadnienie prawne: 

art. 255 pkt 3) ustawy Pzp 

 

Uzasadnienie faktyczne:  

W dniu 18.02.2022 r. Wydział Zamówień Publicznych w imieniu Zamawiającego 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Pismem z dnia 26.04.2022 r. wybrany Wykonawca MMK-INŻ.Sp. z o.o., ul. 

Piotrkowska 173 lok. 110, 90-447 Łódź poinformował, iż odstępuje od podpisania umowy. 

 Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

Na dzień 27.04.2022 r. najwyżej oceniona została oferta złożona przez Wykonawcę 

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na kwotę 8.950.000,00 PLN 

brutto. 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

wynosi 7.896.600,00 PLN brutto. Oznacza to, że cena ww. oferty przewyższa kwotę 

przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć 

kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
Roman Cieślak 

/podpis nieczytelny/ 
Dyrektor 

Wydziału Zamówień Publicznych 


