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ZazEd Drog Wojewodzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-1131-6d'

tel. 42 616 22 50
'fat. 42 616 22 51

L6d2, 25 kwielnia 2017 t.

D2.342.2.2017

uuem2uremE PosrEPowANtA

Wojew6dztwo Lbdzkie Zatzqd Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi (dalej jako ,,ZamawiajEcy")

uniewaznia postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej

nr 703 na odcinku Chruilin - Bnoz6w" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamowiei publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. - dalej Jako ,,Ustawa

Pzp"), bowiem postepowanie obarczone jest niemoZliwq do usuniQcia wadE, uniem02liwiajqcE zawarcie

niepodlegajqcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego. ZamawiajAcy nie zamiescil

na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w dniu publikacji ogloszenia

o zam6wieniu w Dzienniku UzQdowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp. Wada ta

jest nieusuwalna. Zgodnie z komentarzem (M. Stachowiak [w:] W. Dzierzanowski, J. Jezykowski,

M. Stachowiak, Prawo zam6wien publicznych. Komentarz, LEX, 2014) oraz orzecznictwem - wyrok

z dnia 29 czerwca 2007 t. (UZPlZOl0-759l07) nie zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej w dniu

publikacji ogloszenia o zam6wieniu uniemozliwia zawarcie wa2nej umowy w sprawie zamowienia

publicznego.

Jednoczesnie informujemy, 2e ogloszenie o postepowaniu zostanie ponownie opublikowane

w Dzienniku Uzedowym Unii Europejskiej izamieszczone na stronie internetowej Zamawiajqcego.

Strona internetowa ZDW i tablica ogloszen z dnia 25.04.2017 (.
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Ogloszenie o udzieleniu zam6wienia

Wyniki postepowania

Roboty budowlane

Dyrcl<tywa 20L4l24lUE
Sekcja l: lnsMucia zamawadqca
1.1) Nazwa i adresy

Wojew6dzwo t-6dzkie - Zan4d Dr6g Wojew6dzkich w +-odzi

ul. Sienkiewicza 3
L6d2

90-113

Polska

Osoba do kontakt6w: Hanna Prokopek
rel.: +48 42616227 L

E-mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl
Faks: +48 4261.62290

Kod NUTS: PLLl
Adresy internetowe:
Gl6wny adres: www. zdu.lodz.pl

1.2) Wsp6lnezam6wienie

1.4) Rodzaiinstlnuclizamawiajqcej
lnny rcdzai'. zaeqdzanie drogami wojew6dzkimi w imieniu samorz4du wo.iew6dztwa l6dzkiego

1.5) cl6wny przedmiot dzidalnosci
lnna dzidalnos6: zazqdzanie drogami wojew6dzkimi w imieniu samorzqdu woJew6dztwa l6dzkiego

Sekcia ll: Przedmiot
ll.1) Wielkosd lub zakres zam6wienia

11.1.1) Nazwa:
Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 703 na odcinku ChruSlin - Bzoz6w
Numer rererencyjny: 02.342.2.20L7

ll.L.?) Gl6wny kod CPv
45233220

11.1.3) Rodzaizam6wienia
Roboty budowlane

11.1.4) Kr6tki opis:
zakres rob6t budowlanych pzewidzianych do realizacji w ramach rozbudowy drogi woiew6dzkiej obejmuje:

- rozbiorkQ i budowQ konstrukcji jezdni,

- rozbi6rkg i pzebudowe skrzy2owa6,

- rozbi6rke i budowe chodnik6w

- rozbi6rkQ i budowQ zjazd6w

- budowg zatok autobusowych,

- rozbi6rkg i budowQ pzepust6w
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D2.342.2.2017

UNTEwAZNTENTE PosrEPowANtA

Wojew6dztwo L5dzkie Zazqd Dr6g Wojewodzkich w Lodzi (datej jako ,,ZamawidEcy")

uniewaznia postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiaj

nr 703 na odcinku Chru9tin - Brzoz6w" na podstawie art. 93 ust. 'l pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 t. - Prawo zamowiei publicznych (J.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. - dalej Jako ,,Ustawa

Pzp"), bowiem postepowanie obarczone jest niemozliwq do usuniQcia wadq, uniemozliwiajacq zawarcie

niepodlegajqcej uniewa2nieniu umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Zamawi4Ecy nie zamieScil

na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia w dniu publikacji ogloszenia

o zam6wieniu w Dzienniku uzedowym unii Europejskiej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy pzp. wada ta

iest nieusuwalna. zgodnie z komentarzem (M. stachowiak [w:] w. Dzierzanowski, J. Jezykowski,
M. Stachowiak, Prawo zam6wierl publicznych. Komentarz, LEX, 2Ol4) oraz ozecznictwem - wyrok

z dnia 29 czerwca 2007 t. (UZPlZOl0-759l07) nie zamieszczenie SIWZ na stronie internetoweJ w dniu
publikacji ogloszenia o zam6wieniu uniemo2liwia zawarcie waznej umowy w sprawie zam6wienia

publicznego.

Jednoczesnie informujemy, 2e ogloszenie o postepowaniu zostanie ponownie opublikowane

w Dzienniku urzedowym unii Europejskiej izamieszczone na stronie internetowej zamawiaiEcego.

Strona internetowa ZDW i tablica ogloszefr z dnia 25.04.2017 r.
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11.2.5) Kryrteriaudzielenaazam6wienia
KMerium jakosci - Nazwa: Dtugos6 okresu rekojmi / Waga: 24
Kryterium jakosci - Nazwa: DoSwiadczenie kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat / Waga: 16
Cena - Waga: 60

11.2.11) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.13) lnformacie o tunduszach Unii Europeiskie!
Zam6wienie dotyczy projeKu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

11.2.14) lntormac,e dodatkowe

Sekcja lV: Procedura
lV.1) Opis

|V1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwana

1V.1.3) lnformacre na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w

1V.1.6) lnformacje na temat aukcji eleKronicznei

1V1.8) lnformacie na temat Porozumienia w sprawie zam6wief rz4dowych (cpA)
Zam6wienie jest objQte Porozumieniem w sprawie zam6wien rzEdowych: nie

lV.2) lnformacleadministracyjne

1V.2.7\ Poprzednia publikacja dotyczqca przedmiotowego postqpowania
Numer ogloszenia w Oz.Uz. UE-OJ/S: 20L7lS O78-f50L44

|V2.8) lnformacie o zakofczeniu dynamicznego systemu zakup6w

1V.2.9) lnrormacie o zakofczeniu zaproszenia do ubiegania sie o zam6wienie w postaci wstgpnego ogloszenia
inrormacyinego

Sekcia V: Udzielenie zam6wienia
Zam6wienie/zam6wienie na czg56 zostaje udzielone: nie

V1) lnformacie o nieudzieleniu zam6wienia
Zam6wienia/zam6wienia na czqsd nie udzielono
lnne przyczyny (przerwanie procedury)

Dane referencyjne ogloszenia: 2017-053063

Sekcja Vl: lnformacje uzupelni4qce
Vl.3) lnformacjedodatkowe:

Postqpowanie uniewa2niono na podstawie an. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zam6wieri publicznych 0.t. Dz. U. z 2OI5 t., poz. 2L64 ze zm.).

Postgpowanie obarczone jest niemo2liwE do usuniecia wadq, uniemozliwi4qcq zawarcie niepodlegajqcej

uniewa2nieniu umowy w sprawie zam6wienia publicznego. ZamawiajAcy nie zamie5cil na stronie internetowej

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w dniu publikacji ogloszenia o zam6wieniu w Dzienniku

UrzQdowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp. Wada ta jest nieusuwalna. Zgodnie z

komentazem (M. Stachowiak lwl w. Dzierzanowski, J. Jerzykowski, M. stachowiak, Prawo zam6wiei
publicznych. Komentaz, LEX, 2014) oraz orzecznictwem - wyrok z dnia 29 czerwca2ooT t. (UZPIZOIO-759107)

nie zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej w dniu publikacji ogloszenia o zam6wieniu uniemozliwia

zawarcie waznej umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

Vl.4) Proceduryodwolawcze
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Vl.4.l-) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze
Kr4owa lzba odwolawcza
Warszawa
Polska

v!.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury medaacyine

V|.4.3) Skladanieodwolaf

V1.4.4) 2r6dlo, gdzie mo2na uzyskac informacje na temat skladania odwola6
Krajowa lzba Odwolawcza
Warszawa
Polska

Vl.5) Data wyslania ninieiszego ogloszenia:
251041?ot7


