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Łódź, dnia 06.09.2017 r. 
OGŁOSZENIE  

 
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

Świadczenie usług nadzoru autorskiego  dla inwestycj i polegaj ącej na 
przebudowie układu drogowo-torowego w ul. D ąbrowskiego  
na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej 

 
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.15.2017  

 
 

Zamawiający – Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, iż uniewa żnił 
w/w post ępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  
poniewa ż nie zło żono żadnej oferty niepodlegaj ącej odrzuceniu.  
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
W ww. postępowaniu została złożona 1 oferta przez n/w Wykonawcę:  

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) 
 i adres Wykonawcy 

Cena 
ofertowa 

brutto  
(w PLN) 

Czas stawienia 
się 

przedstawiciela 
nadzoru na 

placu budowy 
od chwili 

otrzymania 
wezwania od 

Zamawiającego  

 
 

Termin realizacji 
zamówienia 

 
 
 

Warunki 
płatności 

1. 
PROGREG Sp. zo.o. 
30-414 Kraków, ul. 
Dekarzy 7C 

270.600,00 

w ciągu 24 h 
od momentu 

wezwania przez 
Zamawiaj ącego 

a)Termin rozpoczęcia 
pełnienia nadzoru 

autorskiego – z dniem 
zawarcia Umowy. 

b)Termin zakończenia 
pełnienia nadzoru 

autorskiego – z dniem 
uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji o 
pozwoleniu na 

użytkowanie/zawiadomienie  
o zakończeniu budowy. 

c)Zamawiający przewiduje 
zakończenie realizacji 

inwestycji na 30.08.2019r. 

 
 
 
 

30 dni od daty  
złożenia 

prawidłowo 
wystawionej 

faktury  
(par. 9 ust.14) 
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Zamawiający w dniu 27.07.2017 r. przesłał do Wykonawcy drogą elektroniczną, na adres 
wskazany w ofercie p.kudelski@progreg.pl, wezwanie do złożenia – aktualnych na dzień 
złożenia – oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie złożył dokumentów w wymaganym przez 
Zamawiającego terminie – tj. do dnia 08.08.2017 r. 

  
Zamawiający w dniu 10.08.2017 r. przesłał do Wykonawcy drogą elektroniczną wezwanie,  
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do ponownego złożenia – aktualnych na dzień 
złożenia – oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z dnia 10.08.2017 r. przedłożył dokumenty  
w terminie, jednakże nie złożył wszystkich dokumentów, o których była mowa w wezwaniu. 
Wykonawca nie przedłożył,  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy  
z udziału w postępowaniu, n/w dokumentów :  
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy. 

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę  aresztu w 
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
 w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 
 
Z uwagi, i ż Wykonawca nie przedło żył dokumentów w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia, został on wykluczony z post ępowania na podstawie art. 24  
ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 
Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp ofert ę Wykonawcy wykluczonego uznaje si ę za 
odrzucon ą. 
 
Wobec powy ższego Zamawiaj ący na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp uniewa żnił 
post ępowanie, poniewa ż nie zło żono żadnej oferty niepodlegaj ącej odrzuceniu. 
 
                                                                                                                        

      DYREKTOR 

        ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

            Grzegorz Nita 

/podpis nieczytelny/ 
 

 

 
 
Spraw ę prowadzi: 
Anna Dudka 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-63 

 

 


