
 

 

 

Zamawiający: 

Veolia Energia Łódź S.A.  
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź 
NIP: 728-00-18-564, REGON: 470791581 
www.energiadlalodzi.pl  

Łódź dn. 02.03.2021r 

Nr postępowania: 2020/0054/P/P 

Nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 2020-2419-18064 

Nazwa zamówienia:  
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności 
energetycznej - Etap I cz. 2 w podziale na zadania: 
1. Zad.1 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1228 do K-232 - ul. Julianowska, Źródłowa, Etap III 

od tymczasowej komory pomocniczej KP-1 za ulicą Wojska Polskiego do K-1259 
2. Zad.5a Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173 w kierunku ul. Pogonowskiego - etap 3  

w rejonie K-13/2 wraz z przyłączem do bud. ul. Pogonowskiego 71. 
3. Zad.5b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173 w kierunku ul. Pogonowskiego - etap 1  

od S-173/3 do przejścia pod ul. Lipową. 
4. Zad.10b Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej os. Retkinia od K-2037 do K-2074 al. Wyszyńskiego - 

etap 2 od preizolacji przy stacji paliw al. Wyszyńskiego/ul. Armii Krajowej do K-2074 
5. Zad.13b Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją 

śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego 
(Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) - etap 2 od K-286/14 do połączenia z siecią 
preizolowaną z 2004r. z  przyłączem do bud. przy pl. Komuny Paryskiej 6 

6. Zad.13d Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją 
śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego 
(Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) - etap 4 od K-280/14 do połączenia z siecią  
z 2005 na terenie posesji przy ul. Nawrot 7, wraz z przyłączami do bud. przy ul. Piotrkowskiej 134 front  
i oficyna. 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚCI POSTĘPOWANIA 

Zad.13d Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną przez UMŁ rewitalizacją 
śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego 

(Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) - etap 4 od K-280/14 do połączenia z siecią  
z 2005 na terenie posesji przy ul. Nawrot 7, wraz z przyłączami do bud. przy ul. Piotrkowskiej 134 front  

i oficyna 
 

Veolia Energia Łódź S.A. (dalej: „Zamawiający”) informuje, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w zakresie zadania 13d „Modernizacja wodnych sieci ciepłowniczych powiązana z planowaną 
przez UMŁ rewitalizacją śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska-Tuwima-
Kilińskiego-Piłsudskiego (Likwidacja kolizji w związku z przebudową Śródmieścia) - etap 4 od K-280/14 do 
połączenia z siecią z 2005 na terenie posesji przy ul. Nawrot 7, wraz z przyłączami do bud. przy  
ul. Piotrkowskiej 134 front i oficyna” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Ziem-Bud  
Sp. z o.o. Sp. K, 93-412 Łódź, ul. J. Korczaka 7. 
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Wykonawca Ziem-Bud Sp. z o.o. Sp. K, 93-412 Łódź, ul. J. Korczaka 7 – spełnia warunki udziału  
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz jest ofertą 
najkorzystniejszą w świetle kryteriów Cena brutto (K1) oraz Okres gwarancji na materiały preizolowane 
wraz z robotami montażowymi w tym hermetyzacja zespołu złącz (K2) - Rozdział X Części I SWZ. 

 
W przedmiotowym postępowaniu do dnia 18.01.2021 r. do godz. 13.00 zostały złożone oferty przez 

następujących Wykonawców: 
 

Nazwa Wykonawcy  
Cena brutto 

[PLN]  
z Oferty 

Długość 
gwarancji 

[lata]  
z Oferty 

Przyznane 
punkty wg 
Kryterium 

K1 

Przyznane 
punkty wg 
Kryterium 

K2 

Ocena 
ostateczna 

Domtom Plus Sp. z o.o. 
93-460 Łódź, ul. Chocianowicka 20A 541 200,00 7 78,41 100,00 82,73 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 
Energoterm Sp. z o.o. 
87-100 Toruń, ul. Płaska 4-10 

450 180,00 7 94,26 100,00 95,41 

Ziem-Bud Sp. z o.o. Sp. K 
93-412 Łódź, ul. J. Korczaka 7 424 350,00 7 100,00 100,00 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
  .............................................................  
 Wiesław Adamski 
 Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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