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Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 
NIP: 725-21-32-934 
http://zim.lodz.bip-e.pl 
 
 

INFORMACJA 
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie podstawowym pn.: 

 
„Budowa drogi rowerowej w śladzie dawnej bocznicy kolejowej na odcinku od ul. 

Przędzalnianej do ul. Milionowej z łącznikiem do Al. Piłsudskiego wraz z prawem 

opcji w zakresie budowy wyniesionego przejścia i przejazdu rowerowego przez ul. 

Fabryczną – 2 części”, nr sprawy ZIM-DZ.2620.4.2023 

 

Stosownie do dyspozycji art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 
Zamawiający informuje o unieważnieniu ww. postępowania w części II na podstawie art. 
255 pkt 3 Ustawy. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania w części II: 
 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 
składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do dnia 10.03.2023 r. do godz. 
12:00 zostały złożone dwie oferty. 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto  

 
1. 

„JAGEZ” Firma Transportowo -
Usługowa Zdzisław Jagiełło 

ul. Kurczaki nr 43 lok. 35 
93-331 Łódź 

             NIP: 729 000 92 13 

6 385 766,99 PLN 

2. 

KONMAG DOBRZYŃSKA 
ROBOTY BUDOWLANE Sp. J.- 

Lider Konsorcjum 
ul. Piotrkowska 173 lok. 501,  

90-447 Łódź 
NIP: 7252322333 

Larkbud Sp. z o. o.- Partner 
Konsorcjum 

ul. Piotrkowska 173 lok. 500,  
90-447 Łódź 

               NIP: 9471984992 
 

5 667 999,42 PLN 
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Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części II kwotę 
brutto 3 419 242,98 zł.  Cena oferty z najniższą ceną (niepodlegającej odrzuceniu) wynosi 
brutto 5 667 999,42 zł. 

  
Zgodnie z art. 255 pkt 3 Ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub 
kosztu najkorzystniejszej oferty” 

Z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków na realizację przedmiotowego 
zamówienia do kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę, Zamawiający unieważnił 
postępowanie w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia w części II. 

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 
 

Zamieszczono: - strona internetowa Zamawiającego https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14039,Budowa-

drogi-rowerowej-w-sladzie-dawnej-bocznicy-kolejowej-na-odcinku-od-ul-Prze.html  

 

Sprawę prowadzi: 

Magdalena Filipczak- Wydział Zamówień Publicznych tel. 42/ 272-64-62 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14039,Budowa-drogi-rowerowej-w-sladzie-dawnej-bocznicy-kolejowej-na-odcinku-od-ul-Prze.html
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14039,Budowa-drogi-rowerowej-w-sladzie-dawnej-bocznicy-kolejowej-na-odcinku-od-ul-Prze.html

