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ZIM-DZ.2621.7.2020
WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez
ogłoszenia, którego przedmiotem jest: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum
Łodzi - Projekt 1 – Roboty budowlane w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Rewolucji 1905 r. 29 w Łodzi polegające na
zabezpieczeniu po zawaleniu się części budynku” - ETAP 2
Zamawiający, Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm. – dalej Pzp) niezwłocznie po otwarciu ofert, które nastąpiło w dniu
14.04.2020 r. o godz. 13:00 informuje, iż:
1) planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę
w wysokości 942 663,13 PLN
2) w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 14.04.2020 r. godz. 12:00 ofertę
złożył nw. wykonawca – termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w
ofercie są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3) poniżej zamieszczono zbiorcze zestawienie ofert:
Numer
oferty
1

1

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

CENA OFERTOWA
brutto [PLN]

Okres gwarancji
jakości i rękojmi za
wady

2

3

4

Konsorcjum:
Firma Projektowo-Budowlana Jan Biernat
ul. Maryjna 20A
32-031 Gaj
Inwestrem Zakład Usług Projektowo Inwestycyjnych Katarzyna Kuczera
ul. Maryjnej 20A
32-031 Gaj 3
(oferta w formie elektronicznej)

1.116.720,00 PLN

7 lat (84 miesiące)

Zamawiający, nawiązując do Opinii Urzędu Zamówień Publicznych „Czy zamawiający
w postępowaniu, w którym złożono tylko jedną ofertę, ma obowiązek wezwać do złożenia
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oświadczenia wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o przynależności do grupy
kapitałowej?”
dostępnej
pod
adresem
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacjaprzepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacjapodmiotowa-wykonawcow#, w związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono

tylko jedną ofertę – informuje, że złożenie Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, jako dokumentu zbędnego do przeprowadzenia przedmiotowego
postępowania nie jest wymagane.
„Brak oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej nie może w takim
przypadku nawet potencjalnie wpłynąć na konkurencję w postępowaniu, a co za tym idzie
nie wywołuje dla wykonawcy ujemnych skutków prawnych, nie jest też w tym kontekście
dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. W związku z powyższym
wezwanie do uzupełnienia takiego oświadczenia w świetle celu, jakim jest
przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, staje
się również zbędne.”
.
DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/

Agnieszka Kowalewska – Wójcik

Zamieszczono:
- strona internetowa https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10194,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-1-Robotybudowlane-w-budynku-miesz.html
Sprawę prowadzi:
Marcin Kalmus - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych tel. 42/ 272-64-64
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