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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: 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, Barbara Rudzka, Magdalena
Michalska
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 426384888
Faks:  +48 426384877
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:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszar G przy ul. Księży Młyn 1-11. Remont budynk. gosp. wraz ze
zmianą sposobu użyt. przy ul. Księży Młyn 7 i 9 i bud. gosp. przy ul. Księży Młyn 1,3,5 w Łodzi
Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.22.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszar G przy ul. Księży Młyn 1-11.
Remont budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Księży Młyn 7 i 9 i budynków
gospodarczych przy ul. Księży Młyn 1,3,5 w Łodzi” i obejmuje wykonanie:
a) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszar G przy ul. Księży Młyn 1-11
b) Remont budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Księży Młyn 7 i 9
c) Remont budynków gospodarczych przy ul. Księży Młyn. 1,3,5,
Szczegółowy opis przedmiotu zam. znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie robót
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ogólno-budowlanych lub konstrukcyjnych lub instalacyjnych. Zakres prac, sposób dokument. zatrudnienia,
uprawnienia Zamaw. w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niesp. wymagań - § 25 i 19 wzoru umowy - zał. 7
do SIWZ i OPZ.

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

21/05/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZamowieniaBudowlane
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-051457
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 079-185701
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/04/2020

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: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu
Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21–III p. pok. 15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki
Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiającego.
W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona
korespondencja związana z postępowaniem.
Powinno być:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i
Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 – III p., pok. 15. Wykonawca składa
ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP(Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na
miniPortalu.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiającego.
W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona
korespondencja związana z postępowaniem.
W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii, mając na uwadze dobro i
bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w otwarciu ofert, Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert
zostanie przeprowadzone poprzez transmisję online.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185701-2020:TEXT:PL:HTML
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W celu uczestniczenia w otwarciu ofert Wykonawca winien kliknąć poniższy link:
https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber
Nr ref. DOA-ZP-III.271.22.2020.
W przypadku problemów technicznych Zamawiającego zostanie sporządzony stenogram, który będzie
stanowićzałączniki do informacji z otwarcia ofert i zostanie umieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber

