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Łódź, dnia 31.07.2020 r. 

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 
NIP: 725-21-32-934 
http://zim.lodz.bip-e.pl 

 

ZIM-DZ.2621.4.2020 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum 

Łodzi - Projekt 5 – Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania obiektów przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi, wraz z rozbiórkami  

oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”” 
 

 

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, działając na podstawie 

art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, niniejszym informuje o uznaniu zasadności 

informacji przekazanej przez Wykonawcę VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k. 98-100 Łask 

ul. Piekarnicza 7 w trybie art. 181 ust. 1 Ustawy. 

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że: 

1) unieważnił czynność polegającą na sporządzeniu rankingu ofert w dniu 16 lipca 2020 r., 

2) unieważnił czynność z dnia 16 lipca 2020 r. tj. czynność wezwania Wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski do złożenia 

dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 Ustawy, 

3) unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, o której Zamawiający poinformował 

Wykonawców w dniu 24 lipca 2020 r., 

4) dokona ponownego badania i oceny ofert. 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonał 

badania złożonych ofert pod względem przesłanek odrzucenia zawartych w art. 89 ust. 1 

http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Ustawy oraz ich oceny pod względem kryteriów oceny ofert, określonych w ogłoszeniu 

o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie informacji 

zawartych w Formularzach Nr 5 i 6 oraz wyjaśnień dotyczących „Doświadczenia zawodowego 

projektanta branży architektonicznej” i „Doświadczenia zawodowego kierownika budowy”, 

Zamawiający przyznał punkty poszczególnym ofertom i sporządził ranking ofert.  

W wyniku powyższych czynności Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej (Vision Invest Sp. z o.o. Sp. k. 91-243 Łódź ul. Ossendowskiego 4) 

do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 Ustawy. Wykonawca w wymaganym terminie nie złożył części wymaganych 

dokumentów, a następnie nie uzupełnił ich na wezwanie Zamawiającego z dnia 7 lipca 2020 r. 

W dniu 16 lipca 2020 r. Zamawiający wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu, o czym 

poinformował wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną. 

W tym samym dniu, tj. 16 lipca 2020 r. Zamawiający sporządził nowy ranking ofert, bez 

uwzględniania oferty Wykonawcy wykluczonego z postępowania. Najwyżej oceniona została 

oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych 

Sławomir Ostrowski 93-424 Łódź ul. Przestrzenna 82. Wykonawca został wezwany do 

złożenia dokumentów i oświadczeń w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy, a następnie do ich 

uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust.3 Ustawy. Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych 

dokumentów i oświadczeń, w wyniku czego uznał, że Wykonawca potwierdził spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, 

a oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i została oceniona przez Zamawiającego jako 

najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. 

O powyższym wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawcy zostali poinformowani 

w dniu 24 lipca 2020 r. drogą elektroniczną. Zamawiający zamieścił również w tym zakresie 

informację na stronie internetowej. 

 

W dniu 28 lipca 2020 r., a więc w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, 

na podstawie art. 181 ust. 1 Ustawy Wykonawca VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k. poinformował 

Zamawiającego o niezgodnej z Ustawą czynności polegającej na nieprzyznaniu spółce  

VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k. punktów z tytułu doświadczenia kierownika budowy. Kolejnym 

pismem z dnia 29 lipca 2020 r. (data wpływu do Zamawiającego: 30 lipca 2020 r.) Wykonawca 

uzupełnił poprzednią informację, wskazując, iż robota budowlana wykazana w poz. 3 

Formularza nr 6, tj. „Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91 

w Łodzi”, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego, albowiem budynki A 

i D, posiadające łączną kubaturę 3.793,3 m3, w rozumieniu Prawa budowlanego stanowią 

jeden budynek. W opinii Wykonawcy winien on otrzymać 10 punktów przy ocenie ofert z tytułu 

„Doświadczenia zawodowego kierownika budowy”. Zamawiający natomiast potraktował 

odrębnie kubatury każdego z 4 budynków, na skutek czego nie przyznał tej pozycji punktów 

w ww. kryterium.  

Ponadto Wykonawca szczegółowo opisał ww. inwestycję, przedstawił również 

dodatkowe dokumenty potwierdzające jego stanowisko. 
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Na skutek szczegółowej analizy powyższych dowodów, Zamawiający uznał 

przekazane informacje za zasadne i zasługujące na uwzględnienie. 

Pierwotnie Zamawiający potraktował odrębnie każdy z budynków znajdujących się 

w kompleksie wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu Nr 6, jednakże, w wyniku 

powtórnej analizy przedstawionych dokumentów oraz informacji pozyskanych od własnych 

komórek organizacyjnych, Zamawiający uznaje, że opisana wyżej robota budowlana spełnia 

wymagania opisane w SIWZ. 

Obiekt A-D należy traktować jako jeden budynek w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane. Stanowi on jedną strefę pożarową, do budynku prowadzi jedno wejście, budynek 

posiada wspólne instalacje, których nie da się rozdzielić. Ponadto, funkcjonalnie powstały 

budynek A-D ma wspólne korytarze. W wyniku wykonania przebudowy i nowej aranżacji 

przestrzeni, lokale mieszkalne zostały zlokalizowane tak, że swym zakresem obejmują 

jednocześnie przestrzeń zarówno byłego budynku A jak i byłego budynku D. Po remoncie 

budynków A i D powstał jeden budynek A-D o powierzchni użytkowej 975,3 m2 i kubaturze 

3.793,3 m3. Informacja taka jest zawarta na stronach 20 i 31 części opisowej projektu 

budowlanego. Z rzutów parteru i pierwszego piętra wprost wynika, że wspólne korytarze 

tworzą z budynków A i D funkcjonalnie jeden budynek A-D. 

 

Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie. 

 

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska – Wójcik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Marcin Kalmus - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych tel. 42/ 272-64-64 


