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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 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii 
i Rozwoju 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:
„Remont budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie „wybuduj” oraz remont budynku przy ul. 
Przędzalnianej 59 i 61 wraz z zagosp. działki 101/1 z placem zabaw - w trybie „zaprojektuj i wybuduj"
Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.15.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie:
1. Remont i przebudowę budynków wielolokalowych przy ulicy Przędzalnianej nr 63 i 67,
2. Wykonanie dok. projekt., uzyskanie decyzji - pozwolenia na budowę, prowadzenia nadzoru autor., remont i 
przebudowę budynków wielolokalowych przy ulicy Przędzalnianej nr 59 i 61,
3. Wykonanie dok. projekt., uzyskanie decyzji - pozwolenia na budowę, prowadzenia nadzoru autor. 
modernizacji przestrzeni publicznej działki nr 101/1 wraz z budową placu zabaw w połudn. cz. działki oraz 
przywrócenie pełnej funkcjonalności istniejącej na działce i obecnie nie działającej studni .
Budynki i teren znajdują się w rejestrze zabytków.
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 osób wykonujących czynności w zakresie robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych (§ 30 i 28 wzoru umowy - zał. 7 do SIWZ)

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

25/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZamowieniaBudowlane
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-124627
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-448433
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/09/2020

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe pkt. II 
Warunek zdolności zawodowej
Zamiast:
II. Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował:
a) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i warunki 
określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 282 ze zm.);
b) 1 osobą na stan. projektanta, posiadającego uprawnienia bud. do projektowania w specj. architektonicznej 
bez ograniczeń, który jako autor lub współautor wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa bud. i 
prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie dok. proj. dla budynków 
wpisanych do rej. zabytków, na podstawie których inwestor uzyskał decyzje pozwolenia na budowę oraz 
decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenie na prowadzenie robót bud. przy zabytku 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448433-2020:TEXT:PL:HTML
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wpisanym do rej. zabytków, w tym minimum dla jednego budynku o elewacji ceglanej o powierzchni minimum 
500 m2;
c) 1 osobą na stan projektanta, posiadającego uprawnienia bud. do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, który jako autor lub współautor wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami 
prawa bud. i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie dokumentacje 
projektowe dla zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej o powierzchni działki minimum 3 000 m2,
której obszar jest wpisany do rejestru zabytków, na podstawie której inwestor uzyskał decyzję pozwolenia 
na budowę oraz decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenie na prowadzenie robót 
budowlanych na obszarze układu urbanistycznego i zespołu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków albo 
pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zamawiający nie uzna doświadczenia wykonania dokumentacji projektowej dla drogi lub/i ulicy określonych 
definicją w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Uwagi do ww. warunków znajdują się w pkt 5.1.3.1 i 5.1.3.2 SIWZ.
Powinno być:
II. Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował:
a) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i warunki 
określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 282 ze zm.);
b) 1 osobą na stan. projektanta, posiadającego uprawnienia bud. do projektowania w specj. architektonicznej 
bez ograniczeń, który jako autor lub współautor wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa bud. 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: co najmniej dwie dok. proj. dla budynków 
wpisanych do rej. zabytków, na podstawie których inwestor uzyskał decyzje pozwolenia na budowę oraz 
decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenie na prowadzenie robót bud. przy zabytku 
wpisanym do rej. zabytków, w tym minimum dla jednego budynku o elewacji ceglanej o powierzchni minimum 
500 m2;
c) 1 osobą na stan projektanta, posiadającego uprawnienia bud. do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, który jako autor lub współautor wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami 
prawa bud. 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: co najmniej dwie dokumentacje 
projektowe dla zagospodarowania obszaru przestrzeni publicznej o powierzchni działki minimum 3 000 m2, 
której obszar jest wpisany do rejestru zabytków, na podstawie której inwestor uzyskał decyzję pozwolenia 
na budowę oraz decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenie na prowadzenie robót 
budowlanych na obszarze układu urbanistycznego i zespołu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków albo 
pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zamawiający nie uzna doświadczenia wykonania dokumentacji projektowej dla drogi lub/i ulicy określonych 
definicją w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Uwagi do ww. warunków znajdują się w pkt 5.1.3.1 i 5.1.3.2 SIWZ.
Pozostała treść punktu III.1.3) nie ulega zmianie.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
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Data: 09/12/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/03/2021
Powinno być:
Data: 11/03/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/12/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


