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Łódź, dnia 13.08.2013 roku 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
                           

 

 

                                                              
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pracowni rzeźby w 

Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi” 

 

 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, działając na 

podstawie art. 92 ustęp 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 

2010 roku, nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 roku, nr 5, poz. 13, 

nr 28, poz. 143, nr 87, poz. 484, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429 i z 2012 roku, poz. 769, 951, 

1101 i 1529) informuje, że oferta firmy: 

PPHU Budownictwo Ogólne Marian Wdowiak 

95-200 Pabianice, ul. Glebowa 47 

została uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. Cena oferty – 50.341,24 zł 

Oferta nie podlegająca odrzuceniu. Najkorzystniejsza oferta w oparciu o kryterium zawarte w 

siwz. Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniższa ceną. 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu  

5 dni od daty otrzymania (publikacji) przedmiotowej informacji. 

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty. 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość 

oferty 

[zł] 

Termin realizacji 

zamówienia 

Okres 

gwarancji 

Termin 

płatności 

1 

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane 

ROBBUD Robert Wasiak 

94-007 Łódź, ul. Maratońska 85 m 1 

95.285,10 15.09.2013 roku 48 m-cy 30 dni 

2 

EFEKT Kamińska Iwona 

Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne 

93-171 Łódź, ul. Sieradzka 1 

54.854,88 15.09.2013 roku 36 m-cy 30 dni 

3 

RB POZIOM Przedsiębiorstwo Budowlane 

Robert Badek 

90-441 Łódź, Al. Kościuszki 101 

56.640,21 15.09.2013 roku 60 m-cy 30 dni 

4 
PPHU Budownictwo Ogólne Marian Wdowiak 

95-200 Pabianice, ul. Glebowa 47 
50.341,24 15.09.2013 roku 36 m-cy 30 dni 
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Oferty nr 2, 3 i 4 nie podlegały odrzuceniu, natomiast oferta nr 1 została odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) w/w ustawy w związku z art. 24 ust. 2 w/w ustawy. 

Zamawiający pismem z dnia 08.08.2013 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentów przedstawionych w ofercie. Wezwanie dotyczyło trzech rodzajów dokumentów: 

a) dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie wskazanych w wykazie wykonanych 

zamówień wcześniejszych realizacji. W ofercie jest tylko dokument dla pozycji nr 4, brak 

jest, przy zachowaniu zasady opisanej w siwz, odpowiedniego dokumentu dla pozycji nr 3 

wykazu. Wymóg przedłożenia żądanych dokumentów wynika z treści SIWZ – Rozdział 

VI, punkt 6, ppkt b). 

b) dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego opłaconego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł. W ofercie jest tylko 

pierwsza strona tego typu dokumentu. Brak jest również dokumentu potwierdzającego 

dokonanie opłaty (chyba, że z dokumentu polisy będzie wynikało, iż została ona dokonana 

w dnu zawarcia umowy polisy lub nie upłynął jeszcze termin dokonania zapłaty). Wymóg 

przedłożenia żądanego dokumentu wynika z treści SIWZ – Rozdział VI, punkt 6, ppkt d). 

c) wykazu osób (kadry technicznej), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca 

i które  będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienie wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności lub pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 

zamówienia,  jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień 

budowlanych przez osoby wskazane przez wykonawcę do kierowania robotami, tj. 

kserokopie odpowiednich do zakresu robót uprawnień budowlanych wymienionych osób 

wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego (Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa) i ubezpieczeniu od 

odpowiedzialności cywilnej. W ofercie brak jest tego typu dokumentów – wymaganych 

dla wszystkich trzech specjalności. Wymóg przedłożenia żądanych dokumentów wynika z 

treści SIWZ – Rozdział VI, punkt 6, ppkt e). 

Do upływu terminu na uzupełnienie dokumentów, żadna odpowiedź nie wpłynęła. 

Mając powyższe na uwadze, Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu i 

został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) w/w ustawy. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego traktuje się jako odrzuconą. 
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Poniżej prezentujemy zestawienie uwzględniające wymagane zapisami art. 92 ust. 1 pkt.1 

w/w ustawy informacje. 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Ilość punktów 

w kryterium cena łącznie 

1 

EFEKT Kamińska Iwona 

Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne 

93-171 Łódź, ul. Sieradzka 1 

91,77 91,77 

2 

RB POZIOM Przedsiębiorstwo Budowlane 

Robert Badek 

90-441 Łódź, Al. Kościuszki 101 

88,88 88,88 

3 
PPHU Budownictwo Ogólne Marian Wdowiak 

95-200 Pabianice, ul. Glebowa 47 
100,00 100,00 

 

 


