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Informacj a o wyborze naj korzystniej szej oferĘ

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
Ż9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.IJ. z 2Ot9 t, poz. 1843), zwanej
dalej ustawąPZP, w postępowaniu o udzięlenie zamówienia publicznego wtrybie ptzetugu
nieograniczonego pn.: ,rPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach
realizacji zadanial Budowa strażnicy JRG PSP Łódź- Olechów - ETAP I' znak §prawy:
MK,2370.2.2020, informuje, że wybrano ofertę firmy: PILAMIS Sp. z o.o., Sp. k 92-318
Łódź, Al. Piłsudskiego 133 d lok 127.

Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie
warunki udzińu w postępowaniu określone w SIWZ. Wybrana oferta uzyskńa najwyższą
liczbę puŃtów (83,45 pkt.) na podstawie określonych kryteriów oceny ofert.

Uzasadnienie prawnez Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert okręślonych w slwz.

WYkonawcY, któtzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu otrzymali następującą
ilość puŃtów w poszczególnych kryteriach oceny ofęrt oraz łącznąpunktacj ę :
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Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy
Cena
(Ilość

punktów)

Doświadczenie
inspektora
nadzoru

inwestorskiego
(Ilość punktów)

Łączna
liczba

punktów

2
PILAMIS Sp. z o.o., Sp. k.
92-318Łódź, Al. Piłsudskiego l33 d|ok.l27 43,45 40,00 83,45

J
KABIS CONSULTING Konrad Piesyk
42-202 Częstochowa,
ul, WĄ Dwernickiego l17/I21,lok, 2l1

60,00 l0,00 70,00

1

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie
PROSTA _ PROJEKT
26-020 Chmielnik, Piotrkowice, ul. Kielecka 37

28,64 40,00 68,64

4
Przedsiębiorstwo BUDEM-Projekt Ryszard
Bugno
95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6

l5,13 0,00 15,13

5

ToMAD s.c.
Tomasz Franaszczyk Marta Wróblewska
Młoczkowska
93-008 Łódź,ul. Rzgowska 9a

OFERTA ODRZUCONA

6 MRS Sp. z o.o.
00-105 Warszawa, ul. Twarda l8 OFERTA ODRZUCONA
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Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP ZamawiĄący informuje, żę

w przedmiotowym postępowaniu:

1) zostala odrzucona oferta Nr 5 złożona przez Wykonawcę: TOMAD S.C. Tomasz
T'ranaszcryk Marta Wróblewska Młoczkowska 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 9a.

uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy PZP zamawiEący odrzuca ofertę wykonawcy, który nie

udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze z-ł,ożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zarnówienia
otaz
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca
nie wytaził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, naprzedłużenie terminu związania ofertą.

uzasadnienie faktyczne:
Pismem l|i{K.ż370.2.5.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. Zamawiający poinformował

Wykonawcę, że cena ńożonej oferty wydaje się rżąco niska w stosunku do przedmiotu

zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do mozliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z Wmaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zaoferowana ptzez
Wykonawcę cena (wartość brutto) była niższa o 69,71 % od wartości zamówienia
powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przez Zanawiającego przed

wszczęciem postępowania.

W zwipku zpowyższym, działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia}9 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zvłanej dalej ustawą PZP, Zamawiający wezwń
Wykonawcę do zŁożenia wyjaśnień, w tym ńożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny
w złożonej ofercie, w szczególności w zakresie:
l) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,

wyjątkowo sprzyjających waruŃów wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartośó ptzyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 pńdziemika 2002 r. o minimalnym
wynagtodzeniu zapracę (t. j. Dz.U. z 2018 t. Nr 2l7 7, ze zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zńezpieczeniu społecznym,

obowipujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym zprzepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający wskazń, że zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy PZP obowiązek vlykazania, że
oferta nie zawiera rużąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Jednocześnię Zamawiający poinformowało że odtzuci ofeńę Wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze ńożonymi dowodami
potwierdzi , że oferta zawietatńąco niską cenę w stosuŃu do przedmiotu zamówienia.

MK.23]0.2,9.2o2o str. 2



Ponadto, na podstawię art,26 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający węzwń Wykonawcę do
zŁożenia pełnomocnictwa do złożeniaoferty w niniej szym postępowaniu.

Do ofertY złożonej w dniu 26.05.2020 r. Wykonawca dołączył pełnomocnictwo do
Prowadzenia spraw spółki, które nie zostało opatrzone własnoręcznym podpisem mocodawcy.
W zwiryku z Powyższym Wykonawca zobowięany był do ńożęnia przedmiotowego
Pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej przeznotariusza.

W terminię wznaczonymptzezZamawiającego tj.do dnia 10 czerwca 2020 t. do godz.
11.00, Wykonawca nie ptzesłń stosownych wyjaśnień oraz nie ńożył dokumentu
pełnomocnictwa.

Zgodnie z art.90 ust. 3 Zamawiający zobowiązarty jest odrzució ofertę Wykonawcy,
który nie udzielił wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w ńożonĄ ofercie.

W zwiąku z ptzedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia ptowńzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 85 ust. 2
ustawY PZP, Zamawiający, Komęnda Miejska Pństwowej Struży Pożarnej w Łodzi, zvłrócił
się w dniu 19 czetwca 2020 r. do Wykonawcy: TOMAD S.C. Tomasz Franaszczyk Marta
Wróblewska Młoczkowska 93-008 Łódż, ul. Rzgowska 9a z wnioskiem o wyrazenie zgody na
Ptzedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w ww.
PostęPowaniu do dnia 21.08.2020 r. Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu
upływał w dniu 24.06.2020 r.

Zarnawiający wskazał, iż zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego możę ptzedłużyó tęrmin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko ruz, co najmniej na 3 dni ptzed upływem terminu związanla ofertą,
zvlróciÓ się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłvższy jednak niż 60 dni.

OŚwiadczenie Wykonawcy dotyczące wyrńenia zgody na powyższe należało ptzekazać
Zamawiającemu w nieprzekraczalnymterminie do dnia 24.06.2020 t.

Jednocześnie Zamawiający wskazał, że brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego
o wYrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej,
Potraktowany będzie ptzęz Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie
terminu zw iązania o fertą.

W terminie wskazanym przez Zanawiającego Wykonawca nie udzielił Zamawiającemu
żadnej odpowiedzi. Ponadto Wykonawca nie skorzystał z mozliwości samodzielnego
ptzedłużenia terminu związania ofertą, do czego upoważniał go art. 85 ust. 2 ustavły PZP.

W związkll, z powyższym Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty na
podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a).

2) została odrzucona oferta Nr 6 złożona przez Wykonawcę: MRS Sp. z o.o. 00_105
Warszawa, ul. Twarda 18.

uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy PZP
udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
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potwierdza, że ofet1ra zawtera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia
oraZ

na podstawte atl.89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofeftę, jeżelri wykonawca
nie wyraził zgody, o której mowa w aft. 85 ust. 2, naprzedłuzenie terminu związania ofertą.

uzasadnienie faktvczne:
Pismem MK.2370.2,6,2020 z dnia 5 częrwca 2020 r. Zamawiający poinformował

Wykonawcę, że cena złożonej oferty wydaje się rażąco niska w stosuŃu do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnte z Wmaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zaoferowana przez
Wykonawcę cena (wartośó brutto) była niższa o 51,54 % od wartości zamówienia
powiększonej o nalezny podatek od towarów i usług, ustalonej przęz Zamawtającego przed
wszczęciem postępowania.

W zwtązku z povłyższym, działąąc na podstawie art. 90 ust" 1 ustawy z dnia29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający wezwał
Wykonawcę do zŁożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny w
złożonej ofercie, w szczegóIności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykorrawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, ktorych wartośó przyjęta
do ustalenia ceny nie moze być niższa od minimalnego wynagrodzęniaza pracę ustalonego
na podstawie ar1. 2 ust 3-5 ustawy z dnia I0 paździemika 2002 r. o minimalnym
vurynagrodzenlu za pracę (t. j . Dz.U. z 201 8 r. Nr 2I7 7, ze zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym zprzepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,

Zamawtający wskazał, że zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy PZP obowiązek wykazania, że
oferta nie zawiera tażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Jednocześnle Zamawiający poinformował, że odrzuci oferlę Wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz zę złożonymt dowodami
potwierdzi , że ofetl.a zawlerarażąco niską cenę w stosttnku do przedmiotu zamówienia.

W terminie .vqvznaczonym plzez Zamawiającego tj. do dnia 10 czerwca 2020 r. do godz.
1 1.00, Wykonawca nie przesłał stosownych wyjaśnień.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 Zamawiający zobowiązany jest odrzucić oferlę Wykonawcy,
który nie udzielił wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w złożonej ofercie,

W zwtązku z przedłużającą się procedurą zakończęnia postępowania o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 85 ust. 2
ustawy PZP, Zamawtający, Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej w Łodzi, zwrocił
się w dniu 19 czerwca2020 r. do Wykonawcy: MRS Sp. z o.o.00-105 Warszawa, ul. Twarda
18 z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas
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niezbędny do zawarcia umowy w ww. postępowaniu do dnia 2t.08.2020 r. Termin związania
ofertą w przedmiotowym postępowaniu upływał w dniu 24.06.2020 r.

Zanawiający wskazał, iż zgodnie z afi.85 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca samodzięlnie
lub na wniosek ZamawiĄącego może ptzedłużyó termin związania ofertą, z tym że
Zanawiający moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed, upływem terminu związaniaofertą,
zvwóciĆ się do Wykonawców o wyrażenie zgody na ptzedłuzenie tego terminu o oznaozony
okres, nie dłvższyjednak niż 60 dni.

OŚwiadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższę należńo ptzekazać
Zanawiającemu w nieprzekraczalnymterminie do dnia 24.06.2020 r.

JednoczeŚnie Zamawiający wskazał, że brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego
o wYrazenie zgodY na ptzedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyzej,
Potraktowany będzie przez ZanawiĄącego jako brak zgody Wykonawcy na ptzedŁuzenie
terminu związartia ofertą.

W terminie wskazanym pruez Zamawiającego Wykonawca nie udzielił Zanawiającemu
żadnej odpowiedzi. Ponadto Wykonawca nie skorzystał z mozliwości samodzielnego
Przedłużenia terminu związaniaofertą, do czego :upowńniń go art. 85 ust. 2 ustavły PZP.

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany był do odrzucenia oferty na
podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a).
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