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Wszyscy Wykonawcy

Zamawialqcy Wojew6dztwo t-odzkie - Zarzqd Dr6g Wojewodzkich w t-odzi informuje, iz uniewaznia
postqpowanie pn. ,,Koszenie trawnikow, poboczy i row6w przydro2nych administrowanych przezZarzqdDrog
Wojew6dzkich w Lodzi w roku 2017, w zakresie pas6w drogowych drogi wojew6dzkiej Nr 710 Warta - Blaszki, w
km 60 + 213 -74 + 894, drogi wojew6dzkiej Nr 480, ul. POW w Sieradzu w km 318 + 161 - 323 +331 oraz drogi
wojew6dzkiej Nr 482 Ksawer6w - Dobro6, z podzialem na zadania.", w zakresie:
Zadania Nr 1 - Koszenie trawnikow, poboczy i row6w przydro2nych administrowanych przez Rejon Drog
Wojew6dzkich w Belchatowie w roku 2017 w zakresie drogi wojew6dzkiej Nr 482 Ksawer6w - Dobrof , na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych uniewa2nia postgpowanie o
udzielenie zam6wienia na Zadanie nr 1, poniewa2 cena najkorzystniejszej oferty przery2sza kwotg, kt6rq Zamawilqcy
zamieza pzeznaczy e n a sfi na n sowa n ie za m owi e n i a.

Zadanie Nr 2 - Koszenie trawnikow, poboczy i rowow pzydrolnych administrowanych przez Rejon Dr6g
Wojew6dzkich w Sieradzu w roku 2017 w zakresie drogi wojew6dzkiej Nr 480, ul. POW w Sieradzu oraz drogi
wojew6dzkiejNrTl0Warta-Blaszki, napodstawieart.g3ust. l pkt. 1)iust.2ustawy zdnia2gstycznia2004r. prawo
zam6wiei publicznych uniewa2nia postgpowanie o udzielenie zam6wienia na Zadanie nr 2, poniewaz nie zostala zlo2ona
2adna oferta.

Kwota jakqZamawialqcy pzeznaczyl na sfinansowanie ww. zam6wienia wynosi 56 8O1,Og zi brutto, w
zakresie Zadania nr 1, - 2276L,84 zl brutto, a Zadania nr 2 - 34 o3g,zs zl brutto.
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W niniejszym postgpowaniu zlozono:

Zadanienrl-1ofertQ.

Zadanie nr 2 - brak ofert.

v Szychowski

lnformacja o uniewaznieniu postgpowania zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajqcego oraz
na tablicy ogloszeh w dniu 2C..OZ.ZO|Z r.
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