Łódź, dnia 09 lipca 2013r.
RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI
WYDZIAŁ VII
BUDŻETOWO – ADMINISTRACYJNY
DZIAŁ ADMINISTRACYJN O-GOSPODARCZY
ul. Kilińskiego 152
90-322 Łódź
tel.: (42) 67-68-692, fax.: (42) 67-68-693

VII Zp 2300 /5A/13
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
biorących udział w postępowaniu

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 5A /13 w trybie
przetargu nieograniczonego na: Wykonanie bieżącej konserwacji oraz prac naprawczych
dachów na budynkach B, C i D siedziby Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul.
Kilińskiego 152.

ZAWIADOMIENIE
I. o wykluczeniu
II. o wyborze najkorzystniejszej oferty
II. o terminie zawarcia umowy
Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi, działając na podstawie art. 92
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dalej oznaczonej Pzp., informuje o :
I. wykluczeniu Wykonawcy a następnie odrzuceniu jego oferty oznaczonej Nr 1 z powodu
jej niezgodności z zapisem rozdziału 5 pkt 5.1. ppkt 5.1.2 SIWZ.
Uzasadnienie:
Wykonawca, który złożył ofertę Nr 1 Zakład Remontowo-Budowlany, Mirosław
Chodzyński z siedzibą w Konstantynowie, 95-050 Konstantynów, ul. Leśna 5, powinien
wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prace remontowe

pokryć dachowych wraz z wymianą orynnowania co najmniej w dwóch budynkach
biurowych, w rozumieniu działu 12 grupa 122 i 126 rozporządzenia Rady Ministrów z 30
.12.1999r. w sprawie polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych ( Dz. U. Nr 112,
poz.1316 z późn. zm. ) o powierzchni dachu każdego z nich minimum 300 m2, na rzecz
więcej niż jednego Zamawiającego. Wykonawca natomiast wskazał tylko jedną prace
blacharsko – dekarską wraz z dociepleniem stropów o powierzchni 800 m2 na kwotę ok.
140 000,00 zł., którą wykonał na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Łodzi, przy ul. Dziewanny 24 ( pozycja 3 Załącznika Nr 4 do SIWZ ). Pozostałe
prace remontowe dachów zasobów mieszkaniowych, wykonywane na rzecz Administracji
Nieruchomościami wykazane przez Wykonawcę w pozycjach : 1, 2 i 4 Załącznika nr 4 do
oferty, nie należą do budynków biurowych, w rozumieniu działu 12, grupy 122 i 126
rozporządzenia Rady Ministrów z 30 .12.1999r. w sprawie polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych ( Dz. U. Nr 112, poz.1316 z późn. zm. ). W związku z tym, oferta nie
spełnia warunków udziału w niniejszym postępowaniu i na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) i
ust. 4, w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5) Pzp. Wykonawca zostaje wykluczony a jego ofertę
uznaje się za odrzuconą
II. wyborze najkorzystniejszej oferty oznaczonej Nr 2 :
Zakład Remontowo- Budowlany, ” RENOS „ Jacek Buczyński, 29 – 100 Włoszczowa, ul.
Zielona3; 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 24/2, ( Tel: ( 042 ) 889 269 002), z
ceną brutto: 66 284,88zł. w tym VAT 23 %
( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 88/100).
Jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną, odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nazwa ( firma ), siedziba i adres
wykonawcy oraz cena

Numer
oferty

Zakład Remontowo - Budowlany,
” RENOS „ Jacek Buczyński,
29 – 100 Włoszczowa, ul. Zielona3;
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 24/2,
- ceną brutto: 66 284,88zł. w tym
VAT 23 %.

2

Łączna
punktacja oceny

100,00

III. terminie zawarcia umowy:
Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie
bieżącej konserwacji oraz prac naprawczych dachów na budynkach B, C i D siedziby
Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, zostanie zawarta w trybie art. 94
ust. 1 pkt 2) Pzp.
W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego, przekazywanie informacji faksem,
prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma, wskazując datę
otrzymania i zapoznania się z jego treścią.
Prokurator Okręgowy
w Łodzi
/-podpis nieczytelny /
Krzysztof Bukowiecki

A/Z

