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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162298-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2022/S 062-162298

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-532
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie 
Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, 
Agnieszka Marciniak
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 426384888
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

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:
ROCŁ-Projekt 4–Przebudowa Pl.Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz małą arch. i 
nasadzeniami oraz budowa zadaszenia wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” Oddziału MMŁ
Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.64.2021

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Placu Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz 
małą architekturą i nasadzeniami oraz budowa zadaszenia wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddziału 
Muzeum Miasta Łodzi.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie budowlanym.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 27 168 840.57 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111250 Badanie gruntu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711 Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45236000 Wyrównywanie terenu
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100 Roboty renowacyjne
77300000 Usługi ogrodnicze
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź, Plac Wolności – działki ewidencyjne nr: 73/5, 115/5, 125/4, 128/3, 128/6, 128/7 i 128/8 obręb S-1

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Pl. Wolności wraz z infrastrukturą tech.,przeniesieniem i 
konserwacją zdroju,małą architekturą i nasadzeniami oraz budowa zadaszenia wejścia do Muzeum Kanału 
„Dętka”–Oddziału Muzeum Miasta Łodzi.
Zakres przedmiotu zamówienia Zad.1 (zamów. podstawowe) Przebudowa Placu Wolności wraz z infrastrukturą 
tech,przeniesieniem i konserwacją zdroju, małą architekturą i nasadzeniami. Zad.2 (w przyp. skorzystania 
przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie Zad.2) Budowa zadaszenia wejścia do Muzeum Kanału 
„Dętka”–Oddziału Muzeum Miasta Łodzi. Zad.3 (w przyp. skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 
w zakresie Zad. 3) Budowa fontanny. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał.nr 1 do SWZ oraz 
w projekcie bud. Na podst. art.95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. tj.czynności osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia prace ogólnobud,wszelkie prace fiz. związane z wykonywaniem wykopów i nasypów,frezowaniem 
nawierzchni,wykonywaniem nawierzchni,umocnieniami powierzchniowymi,roboty ziemne,konstrukcyjne oraz 
instalacyjne w trakcie realizacji zamówienia,prace fiz. związane ze świadczeniem usług pielęgnacji zieleni.
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamów. oraz sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia 
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych 
osób oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Zał.nr8 do SWZ.
Na podst. art.96 ust2 pkt2 ustawy Pzp Zamaw. wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących 
w wykonaniu zamówienia na czas trwania Robót Budowl.,była zatrudniona minimum 1 osoba bezrobotna 
zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji 
zatrud. i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do 
pracodawcy,wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy,określony w 
analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Sposób 
dokument. zatrudnienia tej osoby i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 
wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedm. zamów. 
oraz we wzorze umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia przez 
Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców,których zobowiązany jest wskazać w sekcji D w części II 
własnego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Do oferty należy dołączyć 
JEDZ Wykonawcy,Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów na 
zasobach, których Wykonawca polega, (jeżeli dotyczy) w formie określonej w pkt.10 SWZ. NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA,którego oferta została najwyżej oceniona,jest zobowiązany do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,aktualnych na dzień złożenia,podmiotowych środków 
dowodowych (z uwzględnieniem pkt31 SWZ) tj. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
ośw., o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym 
się do podstaw wykluczenia wskazanych w art.108ust.1pkt 3–6 ustawy Pzp (Zał.nr 6 do SWZ), Informację 
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 
pkt1,2,4 ustawy Pzp, Informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art.108 ust.2 
ustawy Pzp,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, Ośw. wykonawcy w zakresie art.108 ust.1 
pkt5 ustawy Pzp,o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (G) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z) / 
Waga: 10
Cena - Waga: 60
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp – Zadanie nr 2 i nr 3 określone w Opisie 
przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, 
Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
(Projekt 4)

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 143-379274

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
Nazwa:
ROCŁ-Projekt 4–Przebudowa Pl.Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz małą arch. i 
nasadzeniami oraz budowa zadaszenia wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” Oddziału MMŁ

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/03/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Trakcja S.A.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 168 840.57 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

(numeracja zgodna z SWZ) 39.1 Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osob. 
z dnia 27.04.2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fiz. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
39.1.1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 
104, 90-926 Łódź, tel.: +48(42)638-44-44, fax: +48(42)272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl .
39.1.2.Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi 
może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl  Z inspektorem ochrony danych i jego 
zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
39.1.3.Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. 
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach.
a)ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
b)ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
c)ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
-przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;
-zawarcia umowy;
-rozliczenia finansowo-księgowego.
39.1.4.Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto 
odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi 
pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym 
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z 
Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej 
platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie 
będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów 
międzynarodowych.
39.1.5.Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego 
stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie 
kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z 
kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze 
zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy 
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europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych 
przepisów w tym zakresie do 25 lat.
39.1.6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan 
prawo do:
a)dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b)sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c)ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia
39.1.7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych.
39.1.8.Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich 
podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie 
zamów. publ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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(numeracja zgodna z SIWZ) 38.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp.
38.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
38.3 W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
38.3.1 niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
38.3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy Pzp;
38.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
38.5 Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
38.6 Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
38.7 Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne:
38.7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
38.7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 38.7.1 SWZ.
38.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
38.9 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 38.7 i 38.8 SWZ 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, w przypadku zamówień, których wartość jest równa 
albo przekracza progi unijne.
38.10 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
38.10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia;
38.10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
38.11 Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
38.12 Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej 
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2022
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