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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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): www.uml.lodz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do 90 dni kalendarzowych od

dnia zawarcia umowy,

W ogłoszeniu powinno być: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do 120 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e9d8d7b4-3601-455d-bf56-125...

1 z 4 2018-06-14 14:36



W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: I. Wykonawca winien wykazać, że wykonał

należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dwie roboty budowlane polegające na

rozbudowie budynku o zewnętrzną windę osobową przystosowaną do przewozu osób

niepełnosprawnych poruszających się na akumulatorowych wózkach inwalidzkich, o

parametrach windy: • fundament i podszybie wykonane w konstrukcji żelbetowej, • szyb

windowy przeszklony, panoramiczny, wykonany w ażurowej konstrukcji stalowej, • kabina

dwudrzwiowa w układzie przelotowym (winda min. czteroprzystankowa), • napęd elektryczny

linowy, • udźwig nominalny min. 750 kg (z przeznaczeniem dla 10 osób) o wartości robót

brutto min. 500 000 PLN każda Uwagi: 1) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w

ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien

wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 2) W przypadku złożenia przez

Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN,

Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie: • średni kurs danej waluty publikowany

przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych, • jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za

podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie

on opublikowany. 3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu

(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na

doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie

wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do

wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac

oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres

obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 4) Zamawiający zastrzega

weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz

którego były wykonane.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: I. Wykonawca winien wykazać, że

wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dwie roboty budowlane polegające na

rozbudowie budynku o zewnętrzną windę osobową przystosowaną do przewozu osób

niepełnosprawnych poruszających się na akumulatorowych wózkach inwalidzkich, o

parametrach windy: • fundament i podszybie wykonane w konstrukcji żelbetowej, • szyb

windowy przeszklony, panoramiczny, wykonany w ażurowej konstrukcji stalowej, • kabina

jedno- lub dwudrzwiowa, o ścianach przeszklonych lub nieprzeziernych (winda min.

czteroprzystankowa) • napęd elektryczny linowy, • udźwig nominalny min. 750 kg (z

przeznaczeniem dla 10 osób) o wartości robót brutto min. 500 000 PLN każda Uwagi: 1) W

przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac,

dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których

mowa powyżej. 2) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających

kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie:

• średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, • jeżeli w dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie

publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średnikurs

waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 3) Jeżeli

Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy)

realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy

wykonawców, której był członkiem,jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał

wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do

wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac

oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres

obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 4) Zamawiający zastrzega

weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz

którego były wykonane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e9d8d7b4-3601-455d-bf56-125...

3 z 4 2018-06-14 14:36



postępowaniu: Data: 2018-06-18, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-22, godzina: 11:00,
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