
 

 

„ „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 

WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020. 

 

 
 

 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 
 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu 
wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22” 

Nr sprawy ZIM-DZ.2621.20.2020 

 

1. W dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 13:00 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

Do godz. 12:00 zostało złożonych 8 ofert przez nw. Wykonawców. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w wysokości: 13 809 210,00 PLN brutto. 

3. Zbiorcze zestawienie ofert: 

 
 
 
 

Numer 
oferty 

 
 
 
 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Cena 
ofertowa 

brutto (PLN) 

Ilość  
zatrudnionych  

osób 
bezrobotnych 

zarejestrowanych                   
w Powiatowym 
Urzędzie Pracy 
na podstawie 

umowy 
o pracę na czas 
trwania robót 
budowlanych 
(ilość osób) 

Doświadczenie 
kierownika 
budowy – 

ilość 
wykazanych 
kierowanych 

robót 
budowlanych* 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1. 

 
 
 

"BUDOMAL" 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO 
BUDOWLANE RAFAŁ LEŚNIAK 
ul. Beli Bartoka nr 24 lok. U8 

92-547 Łódź 

33 082 690,59 3 osoby albo 
więcej 

wykazano 
kierowanie 5 

robotami 

18 miesięcy 
od dnia 

zawarcia 
Umowy 

Zgodnie ze 
wzorem umowy 
(SIWZ – Tom 

II). 
Zapłata nastąpi 
w terminie do 
30 dni od daty 

otrzymania 
poprawnie 

wystawionej 
pod względem 
rachunkowym i 

formalnym 
faktury VAT 

2. 
SKANSKA. S.A. 

Al. „Solidarności” 173 
00-877 Warszawa 

24 449 729,63 3 osoby albo 
więcej 

wykazano 
kierowanie 5 

robotami 
 

18 miesięcy 
od dnia 

zawarcia 
Umowy 

Zgodnie ze 
wzorem umowy 

(SIWZ –
Tom II). 

Zapłata nastąpi 
w terminie do 
30 dni od daty 

otrzymania 
poprawnie 

wystawionej 
pod względem 
rachunkowym i 

formalnym 
faktury VAT 
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3. 

 
 

 
Przedsiębiorstwo Budowlane 

BUDOPOL Sp. z o. o., 
ul. Starowiejska 5 
42-244 Jaskrów 

 

23 702 100,00 
 

3 osoby albo 
więcej 

wykazano 
kierowanie 10 

robotami 

18 miesięcy 
od dnia 

zawarcia 
Umowy 

Zgodnie ze 
wzorem umowy 

(SIWZ – 
Tom II). 

Zapłata nastąpi 
w terminie do 
30 dni od daty 

otrzymania 
poprawnie 

wystawionej 
pod względem 
rachunkowym i 

formalnym 
faktury VAT 

4. 

 
 

Michał Szymczyk Zakład 
Ogólnobudowlany 

ul. Zamkowa 14 
97-330 Sulejów 

 

29 099 999,99 3 osoby albo 
więcej 

wykazano 
kierowanie 5 

robotami 

18 miesięcy 
od dnia 

zawarcia 
Umowy 

Zgodnie ze 
wzorem umowy 

(SIWZ – 
Tom II). 

Zapłata nastąpi 
w terminie do 
30 dni od daty 

otrzymania 
poprawnie 

wystawionej 
pod względem 
rachunkowym i 

formalnym 
faktury VAT 

5. 

 
 
 

"MERX” Sp. z o.o 
ul.Jagiellońska 88 bud.51 BC 

00-992 Warszawa 

  
26 076 000,00 

 

3 osoby albo 
więcej 

wykazano 
kierowanie 5 

robotami 

18 miesięcy 
od dnia 

zawarcia 
Umowy 

Zgodnie ze 
wzorem umowy 

(SIWZ – 
Tom II). 

Zapłata nastąpi 
w terminie do 
30 dni od daty 

otrzymania 
poprawnie 

wystawionej 
pod względem 
rachunkowym i 

formalnym 
faktury VAT 

6. 

 
 
 

Pagma-Bud 
Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka 
komandytowa 

ul.Wólczańska 128/134 
90-527 Łódź 

22 489 999,99 3 osoby albo 
więcej 

wykazano 
kierowanie 4 

robotami 

18 miesięcy 
od dnia 

zawarcia 
Umowy 

Zgodnie ze 
wzorem umowy 

(SIWZ – 
Tom II). 

Zapłata nastąpi 
w terminie do 
30 dni od daty 

otrzymania 
poprawnie 

wystawionej 
pod względem 
rachunkowym i 

formalnym 
faktury VAT 
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7. 

 
Konsorcjum firm: 

 
Przedsiębiorstwo Konserwacji 

Obiektów Zabytkowych Sławomir 
Ostrowski 

ul. Przestrzenna 82 
93-424 Łódź 

- lider konsorcjum 
 

INVESSA Justyna Kołodziejczyk, 
ul. Radwańska nr 50  lok. 5 

93-574 Łódź 
- partner konsorcjum 

21 033 000,00 3 osoby albo 
więcej 

wykazano 
kierowanie 5 

robotami 

18 miesięcy 
od dnia 

zawarcia 
Umowy 

Zgodnie ze 
wzorem umowy 

(SIWZ – 
Tom II). 

Zapłata nastąpi 
w terminie do 
30 dni od daty 

otrzymania 
poprawnie 

wystawionej 
pod względem 
rachunkowym i 

formalnym 
faktury VAT 

8. 

 

ZAB-BUD Sp. z o.o. 
ul.Nowosielecka 14a/2 

00-466 Warszawa 

 

20 709 510,00 
3 osoby albo 

więcej 

wykazano 
kierowanie 6 

robotami 

18 miesięcy 
od dnia 

zawarcia 
Umowy 

Zgodnie ze 
wzorem umowy                      

(SIWZ – 
Tom II). 

Zapłata nastąpi 
w terminie do 
30 dni od daty 

otrzymania 
poprawnie 

wystawionej 
pod względem 
rachunkowym i 

formalnym 
faktury VAT 

* wskazane ilości nie zostały na tym etapie postępowania zweryfikowane w zakresie 

merytorycznym 
 

 
4. 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 7 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 
oddzielnie.  

 
 

DYREKTOR 
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 
Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Monika Gałuszka 
Główny Specjalista  
w  Wydziale Zamówień Publicznych 
tel. 42 272 64 31 
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Formularz Nr 7 

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 pn.: 

 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu 
wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22” 

Nr sprawy ZIM-DZ.2621.20.2020 

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 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. Nazwa (firma) Adres siedziby 
1   

2   

3   
* niepotrzebne skreślić lub pominąć 

**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z póżn. 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:……………..2021 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). 

 


