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Łódź, dnia 21.05.2013 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 wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i 
wentylacji mechanicznej” 

 
 
 

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

podstawie art. 92 ust. 2 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, Ŝe za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana 

oferta złoŜona przez firmę: 

JLT Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 

95-054 Ksawerów, ul. Handlowa 53 

Cena oferty – 802.190,12 zł 

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

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów. 

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 „EKO-TERM” s. c. Paweł Węska, Jarosław śak 
25-017 Kielce, ul. Paderewskiego 29A 

996.440,75 
do 24.08.2013 

roku 
36 m-cy 30 dni 

2 „ECO-THERM” Spółka z o. o. 
99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 

892.538,44 
do 24.08.2013 

roku 
39 m-cy 30 dni 
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3 

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 

898.390,54 
do 24.08.2013 

roku 
36 m-cy 30 dni 

4 JLT Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
95-054 Ksawerów, ul. Handlowa 53 

802.190,12 
do 24.08.2013 

roku 
36 m-cy 30 dni 

5 

Konsorcjum: 
Piotrowski Przedsiębiorstwo InŜynierii Sanitarnej 

Spółka z o. o 
61-051 Poznań, ul. Goplańska 8 

Przedsiębiorstwo InŜynierii Sanitarnej  
Włodzimierz Piotrowski 

61-051 Poznań, ul. Goplańska 8 

959.621,75 
do 24.08.2013 

roku 
36 m-cy 30 dni 

6 

Konsorcjum: 
„THERM-INSTAL” Grupa SBS B. Michoń, P. Zubiel 

Spółka Jawna 
92-236 Łódź, Al. Piłsudskiego 143 

„MODERBUD” Spółka z o. o. 
93-153 Łódź, ul. Henryka 8/18 

1.089.774,60* 
1.089.774,63 

do 24.08.2013 
roku 

36 m-cy 30 dni 

7 INSBUD Adam Ślipek 
94-003 Łódź, ul. Rajdowa 16 lok. 52 

688.068,71 
do 24.08.2013 

roku 
36 m-cy 30 dni 

8 
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane 

„ACTIVE” Witold Juchnowicz 
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 80A 

877.883,82 
do 24.08.2013 

roku 
36 m-cy 30 dni 

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

 

Oferty firm nr 2, 3, 4, 5, 6 i 8 nie podlegały odrzuceniu. 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. Oferta nr 7 na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP. 

Oferta nr 1. 

 Wykonawca w przedłoŜonej ofercie - w zakresie udokumentowania wniesienia wadium, 

przedstawił dokument gwarancji ubezpieczeniowej nr 998A300680, z którego wynikało iŜ wadium 

zostało wniesione na okres od dnia 26.04.2013 roku do dnia 27.05.2013 roku. Tym samym nie 

uwzględniało wymaganego 30 dniowego okresu związania ofertą, licząc od dnia 29.04.2013 roku. 

Wykonawca w przedstawianym dokumencie nie uwzględnił dokonanego na etapie prowadzenia 

postępowania przesunięcia przez Zamawiającego terminu złoŜenia i otwarcia ofert. Pismem z dnia 

06.05.2013 roku, Zamawiający wezwał Wykonawcę do złoŜenia wyjaśnień. Jeden z elementów 

pisma odnosił się do kwestii okresu waŜności wadium. W odpowiedzi Wykonawca przedłoŜył 

Zamawiającemu aneks do polisy z dnia 07.05.2013 roku. Z treści dokumentu wynika, iŜ z dniem 

07.05.2013 roku Gwarant – UNIQA TU SA gwarantuje waŜność wadium przez okres od dnia 

29.04.2013 roku do dnia 29.05.2013 roku. Nie mniej trzeba zwaŜyć, iŜ suma sumarum okres 

waŜności wadium odpowiada wymaganemu zapisami siwz, niemniej fakt to potwierdzający ma 

miejsce 07.05.2013 roku, a nie najpóźniej w dniu 29.04.2013 roku, tj. w dniu upływu terminu 

składania ofert. W związku z powyŜszym, Wykonawca nie udowodnił faktu zabezpieczenia oferty 

wadium w wymaganym zapisami ustawy PZP i siwz zakresie. Mając powyŜsze na uwadze, 
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Zamawiający postanowił dokonać wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) w/w 

ustawy. Ofertę wykluczoną traktuje się jako odrzuconą. 

Oferta nr 7. 

 Wykonawca w przedłoŜonej ofercie zaoferował realizację zamówienia za kwotę w wysokości 

688.068,71 zł. Wartym przytoczenia w tym miejscu jest fakt, iŜ oszacowana przez Zamawiającego 

z naleŜytą starannością wartość zamówienia wynosi 1.218.447,44 zł. Wartość środków finansowych 

jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 

1.342.000,00 zł brutto. 50% ilości złoŜonych ofert zamyka się oferowaną ceną realizacji z 

przedziału 800 – 900 tyś. zł. Kolejne dwie są z przedziału 900 – 1.000 tyś złotych. Realną w opinii 

Zamawiającego kwotą, za jaką moŜna wykonać przedmiot zamówienia jest właśnie oferta z co 

najmniej pierwszego przedziału kwotowego. Przemawiają za tym następujące argumenty: 

a) Wykonawca jako profesjonalny i funkcjonujący od dłuŜszego czasu na rynku podmiot 

gospodarczy ma moŜliwość dokonania zakupu materiałów z upustem od cen katalogowych do 

20 – 30 % od ich pierwotnej wartości, upusty o większej wartości mogą oznaczać oferowanie 

materiału gorszej jakości. 

b) Wykonawca kalkulując cenę ofertową bierze pod uwagę rzeczywisty zakres prac wraz z 

niezbędnymi pracami przygotowawczymi, towarzyszącymi i porządkowymi – 

rozpatrywanymi w dłuŜszym kontekście czasu z analizą wpływu realizacji konkretnego 

zamówienia na długofalową kondycję finansową jego firmy. 

c) Wykonawca nie moŜe dokonywać wyceny materiałów, które – stosując równieŜ zasadę 

równowaŜności parametrycznej – nie będą spełniały wymagań określonych w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W celu uzyskania od Wykonawcy szczegółowego uzasadnienia tak skalkulowanej wartości oferty, 

Zamawiający pismem z dnia 06.05.2013 roku wystąpił do Wykonawcy z wnioskiem o złoŜenie 

wyjaśnień wykluczających zastosowanie raŜąco niskiej ceny. W odpowiedzi, odnosząc się do tego 

problemu, Wykonawca uŜywając ogólnych stwierdzeń, nie popartych niezaleŜnymi danymi lub 

dowodami, podtrzymał podaną wartość oferty. Zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 3 ustawy PZP, to 

na Wykonawcy ciąŜy udowodnienie w sposób bezsporny realności zaoferowanej ceny. 

W opinii Zamawiającego zestawienie następujących danych: 

a) cena ofertowa Wykonawcy (688.068,71 zł) stanowi 45% wartości szacunkowej brutto 

zamówienia i zarazem jest o od 15 do 23% niŜsza od ceny ofert z przedziału 800 – 900 tyś zł.  

b)  cena ofertowa Wykonawcy, jako jedyna odbiega od ceny pozostałych ofert (do drugiej w 

kolejności dzieli ją kwota 114.121,41 zł) i jest niŜsza od zagwarantowanej przez 

Zamawiającego wysokości środków o ca 49%, z zastrzeŜeniem iŜ Zamawiający gromadząc te 
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środki zakładał uzyskanie konkurencyjnych cenowo ofert, ale przy zachowaniu zasady 

uczciwej konkurencji. 

urealnia podejrzenie złoŜenia przez Wykonawcę oferty z raŜąco niską ceną.  

Zamawiający nie moŜe równieŜ zgodzić się z opinią Wykonawcy, iŜ jego oferta nie odbiega w 

sposób zasadniczy od ceny kolejnej oferty – co zostało udowodnione powyŜej. 

Przedmiotowa przesłanka wypełnia treść art. 90 ust. 1 pkt. 3 ustawy i uprawnia Zamawiającego do 

zastosowania art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP 

 

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 

2 „ECO-THERM” Spółka z o. o. 
99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 

269,61 269,61 

3 

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 

267,87 267,87 

4 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „JLT” 

Jan Trawczyński 
95-054 Ksawerów, ul. Handlowa 53 

300,00 300,00 

5 

Konsorcjum: 
Piotrowski Przedsiębiorstwo InŜynierii Sanitarnej  

Spółka z o. o 
61-051 Poznań, ul. Goplańska 8 

Przedsiębiorstwo InŜynierii Sanitarnej  
Włodzimierz Piotrowski 

61-051 Poznań, ul. Goplańska 8 

250,77 250,77 

6 

Konsorcjum: 
„THERM-INSTAL” Grupa SBS B. Michoń, P. Zubiel 

Spółka Jawna 
92-236 Łódź, Al. Piłsudskiego 143 

„MODERBUD” Spółka z o. o. 
93-153 Łódź, ul. Henryka 8/18 

220,83 220,83 

8 
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane 

„ACTIVE” Witold Juchnowicz 
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 80A 

274,14 274,14 

 


