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DSR-ZP-VIII.271.19.2021 

Informacja o ponownym 

 Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz

Miasta Łodzi w imieniu Zamawiaj

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łód

z dnia 11 września 2019 r. –

zm.), zwaną dalej ustawą

zamówienia publicznego pn. „

- Roboty budowlane w zakresie  przebudowy, remo

przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z

infrastrukturą techniczną
o wartości zamówienia przekraczaj

wybrano ofertę złożoną przez Wykonawc

ul. St. Kostki Potockiego 2B/39

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w post

kryteriów oceny ofert ustalono, i

odpowiada wszystkim wymaganiom okre

warunków zamówienia, a w 

w oparciu o podane w SWZ kryteria wyboru.

Uzasadnienie prawne:

Art. 263 ustawy z dnia 11 wrze

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne

ponownego badania i oceny ofert spo

wykonawców oraz wybrać najkorzystniejsz

Pismem z dnia  29.04.2022 r. Wykonawca ZAB

ul. Nowosielska 14a/2, 00

najkorzystniejsza w dniu 17.02.2022 r.

podpisania umowy. 
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Łódź, dnia 8 

ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

ń Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz

imieniu Zamawiającego – Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich 

447 Łódź, działając na podstawie art. 253

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze 

 dalej ustawą Pzp informuje, że w  postępowani

publicznego pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi 

zakresie  przebudowy, remontu i rozbiórki budynków 

przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu i

 techniczną”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

ci zamówienia przekraczającej 20 000 000 euro jako najkorzystniejsz

 przez Wykonawcę: 

EBS BUD Sp. z o.o. 

St. Kostki Potockiego 2B/39, 02-958 Warszawa

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w post

kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1, złożona przez ww. Wykonawc

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji 

a w ślad za tym została oceniona, jako najkorzystniejsza 

oparciu o podane w SWZ kryteria wyboru. 

Uzasadnienie prawne: 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówie

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).  

Uzasadnienie faktyczne: 

eli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający mo

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w post

ć najkorzystniejszą ofertę (…). 

Pismem z dnia  29.04.2022 r. Wykonawca ZAB-BUD Sp. z o.o.

Nowosielska 14a/2, 00-466 Warszawa, którego oferta została wybrana jako 

w dniu 17.02.2022 r., zawiadomił Zamawiającego o odmowie 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

8 czerwca 2022 r. 

 

wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu 

d Inwestycji Miejskich 

253 ust. 2 ustawy 

Dz. U. 2021 poz. 1129 ze 

powaniu o udzielenie 

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi – Projekt 5 

rozbiórki budynków 

zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

jako najkorzystniejszą 

Warszawa 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

ona przez ww. Wykonawcę, 

lonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji 

lad za tym została oceniona, jako najkorzystniejsza 

nia 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

eli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

go zamawiający może dokonać 

ród ofert pozostałych w postępowaniu 

BUD Sp. z o.o., 

rego oferta została wybrana jako 

, zawiadomił Zamawiającego o odmowie 
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W dniu 06.05.2022 r. Zamawiaj

ocenionego Wykonawcy EBS BUD Sp. z o.o., ul. St. 

958 Warszawa o wyrażenie zgody na wybór jego oferty. Pismem z dnia 11.05.2022 r. 

ww. Wykonawca wyraził zgod

postępowaniu. W związku z powy

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w post

ofertę jako najkorzystniejszą

Ranking ofert w przedmiotowym post

o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.02.2022 r.
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W dniu 06.05.2022 r. Zamawiający wystąpił do kolejnego w rankingu najwy

EBS BUD Sp. z o.o., ul. St. Kostki Potockiego 2B/39, 02

enie zgody na wybór jego oferty. Pismem z dnia 11.05.2022 r. 

ww. Wykonawca wyraził zgodę na wybór jego oferty złożonej w przedmiotowym 

zku z powyższym Zamawiający dokonał ponownego badania

ród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

 jako najkorzystniejszą. 

Ranking ofert w przedmiotowym postępowaniu został zawarty w Informacji 

wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.02.2022 r. 

 

 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

ROMAN CIEŚ
/podpis nieczytelny/

Dyrektor

Wydziału Zamówień

Regionalnego Programu Operacyjnego 

w rankingu najwyżej 

Kostki Potockiego 2B/39, 02-

enie zgody na wybór jego oferty. Pismem z dnia 11.05.2022 r. 

onej w przedmiotowym 

ponownego badania 

ykonawców i wybrał jego 

powaniu został zawarty w Informacji 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 

Wydziału Zamówień Publicznych 


