
 
 
 

 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt nr  2 – Przebudowa i budowa układu drogowego ul. Traug utta na odcinku 

od ul. Sienkiewicza do ul. Kili ńskiego wraz ze skrzy żowaniami i fragmentem ul. Kili ńskiego oraz infrastruktur ą techniczn ą i meblami miejskimi 
 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.6.2017 

 
W dniu 26.07.2017r. o godz. 12:00  odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godz. 11:00 zostały złożone 2 oferty przez n/w Wykonawców.  
 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 10.036.958,00 PLN 
brutto .  
Zbiorcze zestawienie ofert:  

Numer 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 
[PLN] 

Przedłużenie 
minimalnego  

(36 miesięcy) okresu 
gwarancji i rękojmi w 
zakresie zieleni i jej 

pielęgnacji 
[m-ce] 

Przedłużenie 
minimalnego (24 
miesiące) okresu 

gwarancji i rękojmi w 
zakresie dostarczonych 
w ramach zamówienia 

urządzeń i sprzętu 
 [m-ce] 

Przedłużenie 
minimalnego (60 
miesięcy) okresu 

gwarancji i rękojmi 
na roboty budowlane 

[m-ce] 

Ilość osób 
bezrobotnych 

dodatkowo 
zatrudnionych na 

podstawie 
umowy o pracę 

[osób] 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Termin płatności 
(od daty doręczenia 

Zamawiającemu 
prawidłowo 
wystawionej 

faktury) 
[dni] 

1 
KRAL sp. z o.o 
90-643 Łódź, 

 ul. Żeligowskiego 32/34 
6.765.000,00 o 24 m-ce o 24 m-ce 

 
 
 

o 12 m-cy 
3 osoby 

 albo więcej 
 14 grudnia 2018 r.*  

 
30 

2 

Konsorcjum firm: 
Larkbud Sp. z o.o. 

ul. Kaczeńcowa 6 lok. 17 
91-214 Łódź 

Przedsiębiorstwo Drogowo-
Budowlane „KEMY” Sp. z o.o. 

ul. Konstantynowska 24/26 
94-303 Łódź 

6.068.820,00 o 24 m-ce o 24 m-ce 

 
 
 

o 12 m-cy 3 osoby 
 albo więcej 

 14 grudnia 2018 r.*  

 
30 

 
* Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji - 14 grudnia 2018 r., z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana) oraz do przekazania Projektu Wykonawczego – terminie 9  miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 
 
 
 
 
 



Zgodnie z treścią pkt. 7.2 SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia niniejszej inform acji na stronie internetowej , przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego  Formularz nr 4 załączony przy niniejszej informacji).  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.  
 
                      DYREKTOR  

             ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

                            Grzegorz Nita 

                                /podpis nieczytelny/ 

 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Anna Dudka 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-63 


