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Łódź, dnia 17.09.2012 roku  
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POST ĘPOWANIA 

 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Kompleksowa 

termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  
im. H. Wieniawskiego w Łodzi – wymiana stolarki budowlanej, ocieplenie ścian”  

 
 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi, działając na 

podstawie w oparciu o artykuł 90 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 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 i nr 234, poz. 1386) informuje, Ŝe za najkorzystniejszą w 

przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złoŜona prze konsorcjum firm: 

„BUDMAR” Spółka z o. o. 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33a 

„BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33a 

Cena oferty – 1.433.825,00 zł 

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

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta z najniŜszą ceną. 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu  

5 dni od daty otrzymania (publikacji) przedmiotowej informacji.  

Informujemy, Ŝe w przedmiotowym postępowaniu zostały złoŜone oferty, których zestawienie 

zbiorcze zawiera poniŜsza tabelka. 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość 

oferty 

[zł] 

Termin realizacji 

zamówienia 

Okres 

gwarancji 

Termin 

płatności 

1 

Konsorcjum: 
ZUH SŁAW – BUD Sławomir Strzałkowski 

26-631 Jastrzębia, Owadów 93 
Benerat i Syn PUPH s.c.  

Maciej Benerat, Wojciech Benerat 
26-600 Radom, ul. śytnia 4 

1.792.575,47 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 
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2 

Konsorcjum: 
Zakład Remontowo – Budowlany Krzysztof Majka 

28-130 Stopnica, ul. Źródła 27A 
Zakład Remontowo – Budowlany Maria Majka 

28-130 Stopnica, ul. Źródła 27A 

1.507.396,06 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

3 
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” 

Spółka z o. o. 
87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 23b 

2.098.775,96 
do  

30.06.2013 roku 
39 m-cy 30 dni 

4 

Piotr Machalewski i Witold Świtkowski 
Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” 

Spółka Jawna 
97-500 Radomsko, ul. Kolejowa 8 

1.817.665,03 

do  
30.06.2012 

roku* 
do 30.06.2013 

roku 

36 m-cy 30 dni 

5 TWARDY Spółka z o.o . 
62-307 Borzykowo, ul. Wrzesińska 78 

1.697.341,50 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

6 Firma TWARDY Jarosław Twardy 
62-307 Borzykowo, ul. StraŜacka 2 

1.568.234,65 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

7 PPHU ”GAJ-POL” Firma Budowlana 
93-535 Łódź, ul. Wiosenna 24 

1.840.023,72 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

8 THERBAU Polska Spółka z o. o. Spółka komandytowa 
64-920 Piła, ul. Walki Młodych 78a 

1.727.354,05 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

9 

Konsorcjum: 
„BUDMAR” Spółka z o. o. 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33a 
„BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33a 

1.433.825,00 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

10 PPHU „BUD-HAD” Antoni Jędraszek 
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3 

1.567.024,67 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

11 „LEPIKO” Spółka z o. o. 
60-185 Poznań, Skórzewo, ul. Skórzewska 19 

1.451.836,95 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

12 „PRO-FART INVESTMENT” Spółka z o. o. 
90-037 Łódź, ul. Wysoka 40/42 

1.592.841,19 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

13 
Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką 

Spółka z o. o. 
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29 

2.081.720,88 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

14 
Przedsiębiorstwo InŜynieryjno – Budowlane  

„ZETPRI – REMBUD” Spółka z o. o. 
91-043 Łódź, ul. Wrześniewska 83 

1.550.000,01 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

15 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „JLT” 

Jan Trawczyński 
95-054 Ksawerów, ul. Handlowa 53 

1.658.183,60 

do  
30.06.2012 

roku* 
do 30.06.2013 

roku 

36 m-cy 30 dni 

16 CEHINI Marcin Gil 
95-100 Zgierz, ul. Chopina 1 

1.663.177,43 
do  

30.06.2013 roku 
36 m-cy 30 dni 

 
 

* Zamawiający dokonał poprawy oczywistej omyłki pisarskiej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1) ustawy PZP. Nierealnym 

wydaje się termin zakończenia prac przed ich formalnym rozpoczęciem, a wpisana przez Wykonawcę data, jest 

wynikiem omyłki.   

 

Oferty firm nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 i 15 nie podlegały odrzuceniu. Oferty nr 7, 10, 12  

i 16 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 w/w ustawy w związku z art. 24 ust. 2 w/w ustawy. 

Oferty nr 10, 12, i 16 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP, a oferta nr 7 na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt. 8) ustawy PZP. 
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Oferta nr 7. 

Wykonawca w przedłoŜonej ofercie dokonał w punkcie 10 formularza oferty wpisu 

zastrzegającego tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie niektórych złoŜonych w ofercie dokumentów, 

w szczególności: oświadczenia z art. 22 i 24, zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zaświadczenia z 

ZUS, US. Część z wymienionych dokumentów, szczególnie w kontekście zamówień publicznych i 

ubiegania się one, jest z natury jawna, a zastrzeŜenie informacji jawnych (takich jak np. 

zaświadczenie z ewidencji) jest sprzeczne z innymi ustawami i jako takie zobowiązuje do odrzucenia 

oferty. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, pismem z dnia 10.09.2012 roku, Wykonawca został 

wezwany do złoŜenia wyjaśnień do treści przedłoŜonych dokumentów. Pisemne wezwanie dotyczyło 

m. in. w/w kwestii. Do upływu terminu złoŜenia wyjaśnień, Ŝadna odpowiedź nie wpłynęła. 

Zamawiający podtrzymując tezę o niezgodności treści oferty z innymi obowiązującymi przepisami 

postanowił odrzucić przedmiotową ofertę na podstawie przesłanki określonej w pkt. 8) ust. 1 art. 89 

ustawy PZP. Jednocześnie w trakcie analizy oferty, Zamawiający stwierdził, iŜ treść dokumentów 

ofertowych dotyczących trybu współpracy Wykonawcy z osobami, które będą pełniły samodzielne 

funkcje w trakcie realizacji zamówienia jest nieprecyzyjna. Pisemne wezwanie z dnia 10.09.2012 

roku w tym zakresie pozostało bez odpowiedzi. 

 Oferta nr 10. 

 Wykonawca w przedłoŜonej ofercie - w zakresie udokumentowania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim doświadczeniem zawodowym – 

przedłoŜył wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi naleŜyte wykonanie zamówień, których 

treść nie wykazywała wymaganych siwz zapisów. W ofercie przedstawione zostały realizacje, które 

albo nie spełniały wymogu kwotowego (min. 900.000,00 zł), lub merytorycznego (nie kwalifikowały 

się do uznania ich za podobne).  Wymóg dokumentacyjny w tym zakresie został określony w treści 

siwz (Rozdział VI, pkt. 5 ppkt b)). Pismem z dnia 10.09.2012 roku, Wykonawca został wezwany do 

uzupełnienia wymaganych dokumentów. W odpowiedzi Wykonawca przedłoŜył poprawiony wykaz 

posiadanego doświadczenia wraz z załącznikami. Z przekazanych dokumentów równieŜ nie wynika, 

Ŝe został spełniony warunek udziału w postępowaniu polegający na dysponowaniu doświadczeniem 

zawodowym w zakresie minimum dwóch prac o wartości min. 900.000,00 zł. Dwie pierwsze 

spośród trzech wskazanych realizacji dotyczą obiektów budownictwa mieszkaniowego 

wielorodzinnego, które nie znajdują się w katalogu obiektów uŜyteczności publicznej 

zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami). Trzecia ze wskazanych – Ŝłobek „Jaś i Małgosia” – nie przekracza 

wyznaczonego przez Zamawiającego progu kwotowego – 900.000,00 zł (wynosi 863.858,58 zł). 
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Przedmiotowa sytuacja nakazuje stwierdzić, iŜ Wykonawca nie posiada odpowiedniego 

doświadczenia zawodowego w realizacji podobnych zamówień i podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 2 pkt. 4) w/w ustawy. Ofertę wykluczoną traktuje się jako odrzuconą. 

Oferta nr 12. 

 Wykonawca w przedłoŜonej ofercie - w zakresie udokumentowania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim doświadczeniem zawodowym – 

przedłoŜył wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi naleŜyte wykonanie zamówień, których 

treść nie wykazywała wymaganych siwz zapisów. W ofercie przedstawiona została realizacja 

dotycząca termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Brzezinach; zawierała ona wykaz prac na 

kwotę 971.441,10 zł wraz z wymianą instalacji c. o. na kwotę 180.204,82 zł. Zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego za podobne uznane zostaną tylko te, które zawierają wymagany 

zakres zrealizowanych prac i będą wystawione na kwotę min., 900.000,00 zł. Po odjęciu wskazanej 

pozycji otrzymujemy wartość poniŜej wymaganego progu. Dodatkowo w drugiej ze wskazanych 

realizacji nie wyszczególniono zakresu rzeczowego oraz kwotowego w ogólnej wartości prac 

termomodernizacyjnych będących warunkiem udziału w postępowaniu. Wymóg dokumentacyjny w 

tym zakresie został określony w treści siwz (Rozdział VI, pkt. 5 ppkt b)). Pismem z dnia 10.09.2012 

roku, Wykonawca został wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów oraz przedłoŜenia 

wyjaśnień do treści przedłoŜonych dokumentów. W odpowiedzi Wykonawca poinformował, Ŝe poza 

wskazanymi nie posiada innych, tak więc zakwestionowana pod względem wartości jedna z prac 

zostaje nie uznana. Dodatkowo w odniesieniu do drugiej ze wskazanych realizacji, Wykonawca w 

sposób wymagany nie udokumentował, iŜ wartość wymaganego przez Zamawiającego zakresu w 

ogólnej wartości spełnia wymóg m.in. 900.000,00 zł. Wskazana realizacja równieŜ nie zostaje 

uznana Przedmiotowa sytuacja nakazuje stwierdzić, iŜ Wykonawca nie posiada odpowiedniego 

doświadczenia zawodowego w realizacji podobnych zamówień i podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 2 pkt. 4) w/w ustawy. Ofertę wykluczoną traktuje się jako odrzuconą. 

Oferta nr 16. 

 Wykonawca w przedłoŜonej ofercie - w zakresie udokumentowania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu; 

a) załączył wykaz oraz dokumenty uwiarygodniające dysponowanie odpowiednim 

doświadczeniem zawodowym zawierający realizację zamówień w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych, a więc w obiektach nie mieszczących się w kategorii obiektów uŜyteczności 

publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(DZ.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 
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b) przekazał poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium w wymaganej wysokości, bez równoległego przekazania Zamawiającemu 

oryginału, 

c)  nie załączył do wykazu osób, którymi będzie dysponował, dokumentów potwierdzających 

posiadanie uprawnień do kierowania robotami w specjalności instalacje i urządzenia 

elektryczne wraz z zaświadczeniem o przynaleŜności do IIB.  

Pismem z dnia 10.09.2012 roku, Wykonawca został wezwany do uzupełnienia wymaganych 

dokumentów. W odpowiedzi Wykonawca stwierdził, iŜ nie posiada innych realizacji, które moŜna 

uznać za spełniające warunek udziału w postępowaniu, nie dysponuje dokumentami 

potwierdzającymi posiadanie uprawnień w specjalności instalacje i urządzenia elektryczne oraz nie 

posiada oryginału dokumentu wadialnego. Przedmiotowa sytuacja nakazuje stwierdzić, iŜ 

Wykonawca nie posiada odpowiedniego doświadczenia zawodowego w realizacji podobnych 

zamówień oraz nie dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia i podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) w/w ustawy. Dodatkowo Wykonawca nie oddając Zamawiającemu w 

dysponowanie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie dopełnił obowiązku 

wniesienia wadium, które będzie w pełni w dyspozycji Zamawiającego. Kserokopia dokumentu nie 

jest wystarczająca. W ten sposób Wykonawca  podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 

2) w/w ustawy. Ofertę wykluczoną traktuje się jako odrzuconą. 

 

PoniŜej prezentujemy zestawienie uwzględniające wymagane zapisami art. 92 ust. 1 pkt.1 w/w 

ustawy informacje. 

Ilość punktów Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

w kryterium cena łącznie 

1 

Konsorcjum: 
ZUH SŁAW – BUD Sławomir Strzałkowski 

26-631 Jastrzębia, Owadów 93 
Benerat i Syn PUPH s.c.  

Maciej Benerat, Wojciech Benerat 
26-600 Radom, ul. śytnia 4 

239,97 239,97 

2 

Konsorcjum: 
Zakład Remontowo – Budowlany Krzysztof Majka 

28-130 Stopnica, ul. Źródła 27A 
Zakład Remontowo – Budowlany Maria Majka 

28-130 Stopnica, ul. Źródła 27A 

285,36 285,36 

3 
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” 

Spółka z o. o. 
87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 23b 

204,96 204,96 

4 

Piotr Machalewski i Witold Świtkowski 
Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” 

Spółka Jawna 
97-500 Radomsko, ul. Kolejowa 8 

236,64 236,64 

5 TWARDY Spółka z o.o . 
62-307 Borzykowo, ul. Wrzesińska 78 

253,41 253,41 
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6 Firma TWARDY Jarosław Twardy 
62-307 Borzykowo, ul. StraŜacka 2 

274,29 274,29 

8 THERBAU Polska Spółka z o. o. Spółka komandytowa 
64-920 Piła, ul. Walki Młodych 78a 

249,03 249,03 

9 

Konsorcjum: 
„BUDMAR” Spółka z o. o. 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33a 
„BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33a 

300,00 300,00 

11 „LEPIKO” Spółka z o. o. 
60-185 Poznań, Skórzewo, ul. Skórzewska 19 

296,28 296,28 

13 
Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką 

Spółka z o. o. 
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29 

206,64 206,64 

14 
Przedsiębiorstwo InŜynieryjno – Budowlane  

„ZETPRI – REMBUD” Spółka z o. o. 
91-043 Łódź, ul. Wrześniewska 83 

277,50 277,50 

15 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „JLT” 

Jan Trawczyński 
95-054 Ksawerów, ul. Handlowa 53 

259,41 259,41 

 

 

 

 

 


