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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łódź - ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
DOA-ZP-III.271.42.2018
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i
Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Grażyna Gumińska, Magdalena
Michalska
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Faks:  +48 426384877
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
,,Przebudowa dróg na terenie miasta Łodzi – etap I – V części.”
Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.42.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45233252

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie miasta Łodzi, zgodnie z dokumentacją projektową.
Ogólny zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę jezdni, budowę zjazdów, chodników i zatok postojowych,
przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznych, gazowych i elektroenergetycznych.

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I - przebudowa ul. Kwiatów Polskich (na odc. od ul. Kwiatowej do ul. Lemieszowej).
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45231300
45231400
45316110
45231220
45112710

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
przebudowa ul. Kwiatów Polskich na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Lemieszowej w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje m. in.: przebudowę jezdni, budowę zjazdów, chodników i zatok postojowych,
przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
i wpustami deszczowymi, przebudowę sieci teletechnicznej, gazowej, elektroenergetycznej i wodociągowej oraz
prace zieleniarskie.
W związku z planowaną przez Polską Spółkę Gazowniczą przebudową gazociągu w ul. Kwiatów Polskich,
należy przewidzieć koordynację prac z wykonawcą niniejszych robót w obszarze pasa drogowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowo udzielona gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (G) /
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zama. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj.
osób wykonujących prace w branżach: drogowej, wod.-kan., elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 093-210178

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Część I - przebudowa ul. Kwiatów Polskich (na odc. od ul. Kwiatowej do ul. Lemieszowej).

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-071226

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Informacja o unieważnieniu w procedowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ,,Przebudowa dróg na terenie miasta Łodzi – etap I – V części.”
CZĘŚCI I POSTĘPOWANIA ,,Przebudowa ul. Kwiatów Polskich (na odc. od ul. Kwiatowej do ul. Lemieszowej) .
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Cena oferty 4 447 231,33 PLN złożonej dla części I postępowania znacznie przewyższyła kwotę jaką
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 2.925.311,32 PLN
Z uwagi na to, iż Zamawiający nie zabezpieczył brakujących środków dla cz I postępowania, postępowanie o
udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17A

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210178-2018:TEXT:PL:HTML
http://uzp.gov.pl
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Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2018

http://uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

