
Ogłoszenie nr 500075462-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi:
„Wykonanie kompleksowych prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą agregatu
prądotwórczego na potrzeby zasilania rezerwowego budynków Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 w

formule zaprojektuj i wybuduj.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623636-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Krajowy
numer identyfikacyjny 00051418200000, ul. ks. I. J. Skorupki  21, 90-532   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 638
48 88, e-mail m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl, faks 42 638 48 77.
Adres strony internetowej (url): http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wykonanie kompleksowych prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą agregatu
prądotwórczego na potrzeby zasilania rezerwowego budynków Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 w
formule zaprojektuj i wybuduj.”

Numer referencyjny(jeŜeli dotyczy):
DOA-ZP-VIII.271.87.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompleksowych prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych
związanych z dostawą agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rezerwowego budynków Urzędu Miasta Łodzi przy
ulicy Piotrkowskiej 104, w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z Programem Funkcjonalno-UŜytkowym. Celem
zapewnienia awaryjnego zasilania dla budynków Urzędu Miasta Łodzi zlokalizowanych na posesjach przy ulicy
Piotrkowskiej 104, 104a i 106, zasilanych ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w budynku trafostacji tj. oficynie przy
ulicy Piotrkowskiej 104 w Łodzi. Zakres prac obejmuje wydzielenie i przygotowanie pomieszczeń pod agregat zasilania
awaryjnego w sąsiadującym z trafostacją, dwukondygnacyjnym budynku oficyny, przy ulicy Piotrkowskiej 106 w Łodzi, na
działce nr ewidencyjny 236/7 oraz montaŜ i podłączenie agregatu do trafostacji wraz z dostosowaniem jej do sprawnego i
bezawaryjnego działania. W ramach zabudowy agregatu wchodzi przebudowa rozdzielni głównej obiektu na rozdzielnię z
układem SZR pozwalającą na automatyczne przyłączenie agregatu do instalacji przy zaniku zasilania podstawowego z sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A..

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/613e652d-f0b6-4c58-8484-048...
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało uniewaŜnione
tak
NaleŜy podać podstawę i przyczynę uniewaŜnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ) Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert tj. do dnia 13.12.2017 r.
do godz. 10:00 nie złoŜono Ŝadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI B EZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne
z przepisami.
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