
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ZamowieniaBudowlane
NO_DOC_EXT: 2018-047257
SOFTWARE VERSION: 9.6.5
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: a.kucharski@uml.lodz.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 4

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
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, Bożena Gącik, Waldemar Seliga
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/

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

II.1.1) Nazwa:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul.
Włókienniczej 4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej nr 6 i 8 w (...)
Numer referencyjny: DOA-ZP-II.271.22.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa
istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej nr 4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej
nr 6 i 8 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją
architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamówienie obejmie opracowanie dla nieruchomości przy ul. Włókienniczej 4, 5 i 8 w Łodzi dokumentacji
projektowej inwestycji na podstawie PFU, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych
związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu na ww. nieruchomościach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZamowieniaBudowlane
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-028395
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 037-079835
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/02/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa
istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej nr 4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej
nr 6 i 8 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją
architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” .Zamówienie obejmie opracowanie
dla nieruchomości położnych w Łodzi przy ul. Włókienniczej 4, 6 i 8 dokumentacji projektowej inwestycji na
podstawie PFU, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową
istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 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 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666
ze zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz
instalacyjne.
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących
w wykonaniu zamówienia była zatrudniona minimum 1 osoba bezrobotna na podstawie umowy o pracę na
podstawie skierowania z urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu
kierującego bezrobotnych do pracodawcy.
Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20%
zamówienia podstawowego i obejmujące roboty budowlane tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe,
tj.:
- robót ogólnobudowlanych, w tym rozbiórki, nowe elementy konstrukcyjne/ wzmocnienia, roboty murowe,
stolarka, dach, elewacja, izolacje, tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna,
- robót instalacyjnych, w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne,
- wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, w tym: mieszkania komunalne, mieszkania
chronione (części wspólne: korytarz i pralnia), mieszkania chronione (pokoje z kuchnią i łazienka), lokale
usługowe (wykończenie i wyposażenie),
- prac projektowych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa
istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej nr 4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej
nr 6 i 8 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją
architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” .Zamówienie obejmie opracowanie

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:79835-2018:TEXT:PL:HTML
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dla nieruchomości położnych w Łodzi przy ul. Włókienniczej 4, 6 i 8 dokumentacji projektowej inwestycji na
podstawie PFU, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową
istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 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 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666
ze zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz
instalacyjne.
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących
w wykonaniu zamówienia, w każdym z 3 zadań wchodzących w skład zamówienia, było zatrudnionych minimum
po 1 osobie bezrobotnej na podstawie umowy o pracę na czas trwania robót budowlanych, na podstawie
skierowania z urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy.
Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20%
zamówienia podstawowego i obejmujące roboty budowlane tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe,
tj.:
- robót ogólnobudowlanych, w tym rozbiórki, nowe elementy konstrukcyjne/ wzmocnienia, roboty murowe,
stolarka, dach, elewacja, izolacje, tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna,
- robót instalacyjnych, w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne,
- wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, w tym: mieszkania komunalne, mieszkania
chronione (części wspólne: korytarz i pralnia), mieszkania chronione (pokoje z kuchnią i łazienka), lokale
usługowe (wykończenie i wyposażenie),
- prac projektowych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych.
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa
istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej nr 4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej
nr 6 i 8 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją
architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” .Zamówienie obejmie opracowanie
dla nieruchomości położnych w Łodzi przy ul. Włókienniczej 4, 5 i 8 dokumentacji projektowej inwestycji na
podstawie PFU, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową
istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu na ww. nieruchomościach.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa
istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej nr 4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej
nr 6 i 8 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją
architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” .Zamówienie obejmie opracowanie
dla nieruchomości położnych w Łodzi przy ul. Włókienniczej 4, 6 i 8 dokumentacji projektowej inwestycji na
podstawie PFU, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową
istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu na ww. nieruchomościach.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 11:00
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Powinno być:
Data: 11/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/04/2018
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


