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Łódź, dnia 19.04.2017 r. 

 

ZZM.WOA.ZP.2510.17.2017 

 
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ  
W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 

 

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej. 

 

Informacja z otwarcia ofert 

 
Zamawiający, Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, zgodnie z art. 86 ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.  

poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, niezwłocznie po otwarciu ofert, które nastąpiło w dniu 

19 kwietnia 2017 r. o godz. 9:30 zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

Warunki płatności okres rękojmi i termin realizacji zamówienia w złożonych ofertach zgodne z 

SIWZ. 

 

Zbiorcze zestawienie ofert – pod względem kryterium cena brutto: 

 
 

Część 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie małej 

rozdzielni prądu w parku Podolskim 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4.000,00 

zł brutto 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy CENA 

1. 
„WODKOL-BIS” Sp. z o.o. 

ul. Duńska 3/5 
91-204 Łódź 

8.733,00 zł 

 
Zamawiający, nawiązując do Opinii Urzędu Zamówień Publicznych „Czy zamawiający w 
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postępowaniu, w którym złożono tylko jedną ofertę, ma obowiązek wezwać do złożenia 
oświadczenia wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o przynależności do grupy 
kapitałowej?” dostępnej pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-
przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-
publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow#: 

 „W świetle art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca ma obowiązek przekazać 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) w terminie 3 dni 
odpowiednio od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 
ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy przepis 
stosuje się w połączeniu z normą wyrażoną w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, który 
to przepis nakazuje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 
kapitałowej, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Obydwa ww. przepisy mają na celu przeciwdziałać naruszaniu zasady 

uczciwej  konkurencji poprzez składanie kilku ofert / ofert częściowych lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez podmioty dzielące jeden ośrodek 
decyzyjny (w ramach grupy kapitałowej) w tym samym postępowaniu (w tej samej 
części zamówienia). Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp znajduje zastosowanie w 
przypadku złożenia przynajmniej dwóch takich ofert, co oznacza, że nie daje on 
podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, w przypadku gdy złożono 
tylko jedną ofertę. Tym samym, w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części 
zamówienia złożono jedną ofertę częściową), nie mamy do czynienia z naruszaniem 
zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu poprzez udział co najmniej podmiotów 
funkcjonujących w ramach jednej grupy kapitałowej. Brak oświadczenia o 
przynależności do grupy kapitałowej nie może w takim przypadku nawet 
potencjalnie wpłynąć na konkurencję w postępowaniu, a co za tym idzie nie 
wywołuje dla wykonawcy ujemnych skutków prawnych, nie jest też w tym kontekście 
dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. W związku z 
powyższym wezwanie do uzupełnienia takiego oświadczenia w świetle celu, jakim 
jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę 
kapitałową, staje się również zbędne.” 
 

 
w związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę w Części nr I 
– informuje, że złożenie Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, jako dokumentu zbędnego do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania nie 
jest wymagane. 

 

 

Część 2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont narożnika 

murku oporowego otaczającego Plac im. Wł. Reymonta 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 5.000,00 

zł brutto - Nie złożono żadnej oferty. 

 

 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow
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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy, zawiadamia o wyborze 

jako najkorzystniejszej w Części 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na wykonanie małej rozdzielni prądu w parku Podolskim oferty Wykonawcy: 

„WODKOL-BIS” Sp. z o.o. 
ul. Duńska 3/5 
91-204 Łódź 
 
Uzasadnienie prawne i faktyczne: art. 91 ust. 1 ustawy - Oferta najkorzystniejsza na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 
 
Wykaz ofert oraz przyznana punktacja: 

 
Oferta 

nr 
Wykonawca 

Cena za Opracowanie 
dokumentacji 

1 

„WODKOL-BIS” Sp. z o.o. 
ul. Duńska 3/5 
91-204 Łódź 

8 733,00,00 zł 

Przyznana punktacja 100 

Łączna ocena 100 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy, zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania w Części 2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont 

narożnika murku oporowego otaczającego Plac im. Wł. Reymonta. 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – W przedmiotowym postępowaniu 

na Część 2 nie złożono żadnej oferty. 
 

Zatwierdził: 
 

Zastępca DYREKTORA 
ds. Finansowych i Administracyjnych 

Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi 
 

/podpis nieczytelny/ 
 

Milena Olczak 
 
 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy 
 
Zamieszczono:  

- strona internetowa http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne/292-2017-17-dok-proj-2cz.html  

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne/292-2017-17-dok-proj-2cz.html

