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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 
 

        Łódź, dnia 23.03.2023 r. 

 
INFORMACJA 

 
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie podstawowym pn.: 

 
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 7 – Przebicie                                  
wewnątrz-kwartałowe łączące ul. Ogrodową z Ogrodami Karskiego w podziale                       
na części: 
1-Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Ogrodową 28d i Ogrody Karskiego; 
2-Zagospodarowanie skweru przy famule Ogrodowa 28”, 

 
Nr sprawy ZIM-DZ.2621.4.2023 

 
 
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 na podstawie art. 255 pkt 3 
Ustawy. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania 
ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do dnia 07.03.2023r. do godz. 12:00                        
w zakresie części 1 i 2 zamówienia zostały złożone dwie oferty z cenami ofertowymi                       
w zakresie poszczególnych części zamówienia przewyższającymi kwoty, które zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie poszczególnych części. 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę                           
1 776 342,86 PLN, w tym: część 1 – 1 404 506,53 PLN, część 2 – 371 836,33 PLN.                  
Cena oferty z najniższą ceną wynosi brutto: za część 1 zamówienia: 4 994 869,29 PLN,                         
a za część 2 zamówienia: 1 491 326,04 PLN.    
 
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” 
 
 
 
 

http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków na realizację przedmiotowego zamówienia 
w zakresie części 1 i 2, do kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę, Zamawiający unieważnił 
postępowanie w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia w zakresie części 1 i 2. 

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

 

 
Zamieszczono: - strona internetowa Zamawiającego  https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-

publiczne/14035,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-7-Przebicie-wewnatrz-kwartalowe.html 

 

Sprawę prowadzi: Monika Gałuszka  Wydziału Zamówień Publicznych tel. 42/ 272-64-31 
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