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HWAhA NR ......... 
MIEJSKIEJ w LODZI 

w.3 
5 na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi 

Na podstawie ar! 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 8 3 o m  art. 238 $ 1 ustawy 
z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 201 6 r. pot. 23, 
868 i 996), Rada Mieiskn w Eodzi 

& 

uchwala, co nastc ije: 

F' $ 1.1. Skargq I: -! .la dzialanie Prezydenta Miasta todzi uznaje siq za 
bezzasadnq. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn do przedmiotowej 
uchwaty, ktore stanowi jej integralnq czq6C. 

$ 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skariqcej niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. -- . 

A _.. . I 

$ 3. Uchwala wchodzi w qc ie  z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaly jest 
Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej w Lodzi 



Zalqcznik 
Do uchwaly nr ................ 
Rady Miejskiej w Eodzi 
z dnia ........................... 

UZASADNIENIE 

W dniu 23 czenvca 201 6 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplynqla skarga p. - dzialajqcej w imieniu wlasnym oraz na rzecz pracownik6w Agencji Ochrony 
,,ARGUSv Sp. z 0.0. dotyczqca nie rozstrzygniqcia przetargu na ochronq obiekt6w biurowych 
Urzqdu Miasta Lodzi. 

W z w i d u  z powyiszyrn na podstawie art. 237 par. 3 Kodeksu postqpowania 
administracyjnego, Rada Miejska w Lodzi zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia 
skargi: 

Z uzyskanych wyjdnien wynika, ze wartoSC zam6wienia w postqpowaniu 
przetargowyrn w 2016 r. zostala oszacowana zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 
1it.b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicmych (Dz. U. 201 5.2 164 
z dnia 22.12.201 5) na kwotq 1.363.596,90 zi. W postqpowaniu przetargowym prowadzonym 
w 2013 r. kwota ta wynosila 1.555.148,16 zl, ale w trakcie trwania umowy w 6 obiektach 
zostala wykonana instalacja alarmowa podlqczona do systemu monitoringu i w efekcie 
'ograniczeniu ulegl czas pracy posterunk6w ochrony. Postqpowanie o udzielenie zam6wienia 
publicmego zostalo uniewainione na podstawie art. 93 ust. lpkt 4 ustawy Prawo zam6wien 
publicmych w dniu 16 czenvca 20 16 r. poniewai oferta z najnizszq cenq przewyzsza kwotq, 
kt6rqZamawiajqcy m6gl przeznaczyd na sfinansowanie zam6wienia. Wobec powyhzego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straiach grninnych (Dz.U.2016.706 
z dnia 2016.05.24) od dnia 1 lipca 2016r. zadanie zostalo powierzone Stra2y Miejskiej 
wLodzi. Postqpowanie przetargowe zostalo uniewainione z przyczyn finansowych 
na podstawie norm prawnych ustawy Prawo zam6wien publicmych. 

Biorqc pod uwagq powyzsze, skargq uznaje siq za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozurnieniu art. 237 5 3 w z w i d u  z art. 238 5 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od kt6rego nie przysluguje zaden Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarkenia. 

Stosownie do art. 239 5 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ze: ,,Wprzypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnokk wykazano w odpowiedzi na skargg, a skariqcy ponowil ' 

skargq bez wskazania nowych okolicznokci - organ wlas'ciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymak swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skariqcego ". 


