
Ogłoszenie nr 500041704-N-2017 z dnia 11-10-2017 r. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi:  

Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy 

 

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: 579459-N-2017 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak 

Numer ogłoszenia: 500025982-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.  oraz  500032145-N-2017   

 z dnia 21-09-2017 r. 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 

47169623500000, ul. ul. Smutna  28, 91729   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 

426 373 196, e-mail zamowienia.publiczne@word.lodz.pl, faks 426 781 037.  

Adres strony internetowej (url): www.word.lodz.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

WORD/DO/2300/2/17  

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:  
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” . 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym: 

a) wykonanie projektów budowlanych,  



b) złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  

c) wykonanie dokumentacji wykonawczej,  

d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;  

e) wykonanie projektów powykonawczych 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót do podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót;  

3) wykonanie kompleksowe robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu oraz 

uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym 

rozliczeniem robót, w tym ostatecznego rozliczenia z ewentualnymi 

podwykonawcami.   

Planowana inwestycja obejmuje wybudowanie siedziby WORD w Łodzi wraz z podstawową 

infrastrukturą szkoleniową i infrastrukturą egzaminacyjną na terenie nieruchomości położonej 

w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54, Nowa siedziba WORD w Łodzi to kompleks, w skład 

którego wejdą : - budynek biurowy, - parkingi dla pracowników i klientów ośrodka, - 

budynek garażowy oraz wiaty dla samochodów osobowych, ciężarowych i sprzętu ciężkiego, 

- place manewrowe dla zdających na prawo jazdy kierowców motocykli, samochodów 

osobowych i pojazdów ciężarowych. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 

 45200000-9 45213150-9 45100000-8 45111291-4 45233140-2 45300000-0 45311000-0  

45311100-1 45310000-3 45314320-0 45313100-5 45330000-9 45331100-7 45331210-1 

45342000-6 45311200-2 45400000-1 77211400-6 71331000-7 45112710-5 45312000-7 

45314000-1 45320000-6 45331000-6 45450000-6 09331100-9  

28112320-9  45232430-9 42511000-1 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

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 unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – Zamawiający unieważnił 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę nowej siedziby 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj.” 

– ze względu na fakt, iż do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta  

 

 



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

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

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 


