
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
WE WROCŁAWIU 

DYREKTOR GENERALN Y

W rocław, dnia 22 kwietnia 2015 r.

OA.OD.272.4.15/ZP/PN

do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zam awiający zawiadamia, 
że w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w  trybie przetargu 
nieograniczonego, na realizację zadania pod nazwą: Rewitalizacja elewacji z  izolacją ścian piw nic  
wraz z przebudową klim atyzacji budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - etap I, 
oferta wykonawcy: A XEL -  Systemy Budowlane Sp. z o.o., ul. A nny Jantar 5/12, 45-807 Opole, została 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust 3 jako zawierającą rażąco niską cenę 
oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustaw y z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Z am aw ia j^}  
zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w  trybie przetarci 
nieograniczonego, na realizację zadania pod nazwą: Rewitalizacja elewacji z  izolacją ścian piwnic wrąb z  
przebudową klimatyzacji budynku Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu - etap I, zostało 
unieważnione, ponieważ wartość oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zam awiający zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia
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Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
2. tablica ogłoszeń DUW,
3. a/a.

Informację zamieszczono również na stronie internetowej www.duw.pl.

UWAGA:
Fakt otrzymania niniejszego pisma faksem, należy niezwłocznie potwierdzić faksem (tj. tego samego dnia lub 
najpóźniej następnego), poprzez odesłanie pierwszej strony tegoż pisma z:

-adnotacją „otrzym ano w  d n iu : .....................................o godz....................  czytelnych s tr o n  ” , , , ,
- czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczątką osoby potwierdzającej, r j ;
pod nr faksu: 071/340-69-48 lub e-m ailem  na adres: D.antas@duw.Dl ! ^

http://www.duw.pl
mailto:D.antas@duw.Dl

