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

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa istniejącej
zabudowy w granicach działki przy ul. Północnej 23 w Łodzi, wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”
Nr sprawy ZIM-DZ.2621.21.2019
W dniu 14.01.2020 r. o godz. 14:00 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu.
Do godz. 13:00 zostały złożone 4 oferty przez n/w Wykonawców.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia w wysokości: 10 009 752,27 PLN brutto.

Numer oferty

Współczynnik przenikania ciepła
[W/m 2K]

1

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto
[PLN]

Dodatkowe
zatrudnienie osób
bezrobotnych
zarejestrowanych
w Powiatowym
Urzędzie Pracy

a) termomodenizowanych ścian
zewnętrznych,
b) termomodernizowanych dachów,
stropodachów
i
stropów
pod
nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami

Konsorcjum firm:
1. FHU „WarBud”
Wojciech Wardencki
ul. Lipowa 16
97-300 Piotrków Trybunalski
2.WarBud Sp.z o.o.
ul. Lipowa 16,
97-300 Piotrków Trybunalski

a) Uc(max) ≤ 0,20 [W/m2K] przy tl ≥ 160 C

13 360 000,00

2 osoby
b) Uc (max) ≤0,15 [W/m 2K]

a) Uc(max) ≤ 0,20 [W/m2K] przy tl ≥ 160 C

2

Przedsiębiorstwo Konserwacji
Obiektów Zabytkowych
Sławomir Ostrowski
ul. Przestrzenna 82,
93-424 Łódź

14 544 750,00

2 osoby
b) Uc (max) ≤0,15 [W/m 2K]

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek,
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
(Projekt 4)

a) Uc(max) ≤ 0,20 [W/m2K] przy tl ≥ 160 C

3

„Lepiko” Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 19, Skórzewo
60-185 Poznań

14 958 789,07

2 osoby
b) Uc (max) ≤0,15 [W/m 2K]

a) Uc(max) ≤ 0,20 [W/m2K] przy tl ≥ 160 C

4

PAGMA-BUD sp. z o.o. sp.k.
ul. Wólczańska 128/134,
90-527 Łódź

14 841 006,00

2 osoby
b) Uc (max) ≤0,15 [W/m 2K]

Warunki płatności:
Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ – Tom II). Termin płatności 30 dni licząc od daty otrzymania poprawnie
wystawionej faktury VAT.
Gwarancja i rękojmia, zgodnie z Tomem II SIWZ – Formularz Aktu Umowy.
Termin wykonania zamówienia:
23 (słownie: dwadzieścia trzy) miesiące od dnia zawarcia Umowy, z tym że Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych oraz
dokonania takiego zgłoszenia, Projektu/ów Budowlanego/ych wraz z ostateczną/ymi decyzją/ami o pozwoleniu na
budowę (o ile będzie/będą wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych w terminie 10
(słownie: dziesięciu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Zgodnie z treścią pkt. 7.2 SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji
na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku
przynależności 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 6 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
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik
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Formularz nr 6
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ,
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23) USTAWY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa istniejącej zabudowy w
granicach działki przy ul. Północnej 23 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Nr sprawy ZIM-DZ.2621.21.2019

ja /my* niżej podpisany /i* .....................................................................................................
...............................................................................................................................................
reprezentując wykonawcę*.....................................................................................................
oświadczam/my*, że wykonawca:

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*,

 należy

do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.)*, łącznie z Wykonawcami wymienionymi
poniżej, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

Lp.
1
2
3
4

Nazwa (firma)

Adres siedziby

*niepotrzebne skreślić lub pominąć.
**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369
z
późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Miejscowość i data:………………………….r.

Uwaga:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna
tj. wspólnicy spółki cywilnej), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa niniejsze oświadczenie
oddzielnie
(w przypadku
spółki
cywilnej
należy
złożyć
niniejsze
oświadczenie
w odniesieniu
do każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie).

