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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na opracowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1054 S Częstochowa – Nierada – Rudnik 
Mały na odcinku od skrzyżowania z DP 1056 S w m. Młynek do skrzyżowania z DP 1023 S w m. Rud-
nik Mały”.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (. Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. z późn. zm.), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny 
spełniania warunków przez wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu oraz po doko-
naniu badania i oceny złożonych ofert, nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym 
postępowaniu.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. z późn. zm.) zawiadamiam również, iż przedmiotowe postę-
powanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Oferta nr 1
LP-BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o.
Al. W. Korfantego 81
40-160 Katowice 
Oferta nr 1 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta został złożona przez Wykonaw-
cę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferta nr 2 złożona przez
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNE
Bronisław Waluga
ul. Niedurnego 30
41-709 Ruda Śląska 
Oferta nr 2 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 1 ustawy tj.: Zama-
wiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlega-
jącej odrzuceniu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

Z-ca P.O. DYREKTORA

mgr inż. Roman Pakuła
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