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MCM.G.S.510/2018 

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na poprawę stanu sanitarno–higienicznego 

- gabinetów lekarskich na II piętrze, - gabinetów lekarskich i korytarza/poczekalni w Poradni 

POZ dla Dzieci Zdrowych na I piętrze,- sanitariatu dla personelu w Poradni POZ dla Dzieci 

Chorych na parterze. W budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. 

Rzgowskiej 170 dz. nr ewid. 382/1, 382/2,  382/3, 382/4, obręb  G-28 w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” 

w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170”. 

 

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi działając 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 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, jako Zamawiający – informuje, 

iż  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na poprawę stanu sanitarno–

higienicznego - gabinetów lekarskich na II piętrze, - gabinetów lekarskich 

i korytarza/poczekalni w Poradni POZ dla Dzieci Zdrowych na I piętrze,- sanitariatu dla 

personelu w Poradni POZ dla Dzieci Chorych na parterze. W budynku Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170 dz. nr ewid. 382/1, 382/2,  382/3, 

382/4, obręb  G-28 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku 

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170”, oznaczone 

numerem ZP/4/2018 zostało unieważnione na podstawie w/w art. ustawy.  

 

Uzasadnienie prawne 

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął 

żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu.  

 

Uzasadnienie faktyczne 

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania 

ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 09:30 dnia 16 lipca 2018 roku 

nie wpłynęła żadna oferta. 

 

Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
 
16.07.2018 r. 
 

     Dyrektor 

 

Żaneta Iwańczyk 
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