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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, Dominika Piwowarczyk, Waldemar 
Seliga
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 426384888
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 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego 
przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru (...)
Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.19.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Na zakres zamówienia składają się: Zadanie 1 i Zadanie 2. Zadanie 1. - Remont i adaptacja obiektu 
pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 w Łodzi wraz z przystosowaniem pod nową siedzibę Teatru 
Pinokio (dz. 384/7;385/9; 385/10; 53/23, obręb S-6) Program planowanej inwestycji przewiduje remont, 
przebudowę i rozbudowę nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 75/77 w tym adaptację obiektu pofabrycznego 
dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna z jego nieznaczną rozbudową oraz nadbudowę od strony ulicy 
Sienkiewicza wraz z przystosowaniem do pełnienia nowej funkcji tj. siedziby Teatru Pinokio wraz z przestrzenią 
dedykowaną na prowadzenie działalności kulturalno – społecznej oraz z kompleksowym zagospodarowaniem 
przestrzeni. Zadanie 2 to budowa towarzyszącego ciągu pieszo-jezdnego.
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla Wariantu I – podstawowego i Wariantu II – opcjonalnego 
znajdują się w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ.Do Zamawiającego należy ostateczny wybór wariantu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZamowieniaBudowlane
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-133358
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 199-481495
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/10/2020

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
Część nr: 1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
[Numeracja zgodna z SIWZ] 5.1.3.1 Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukoṅczył:
a) nie wczeṡniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalnoṡci jest krȯtszy - w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane o wartoṡci
co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto każda, polegajȧce na remoncie (rewaloryzacji, renowacji) lub
przebudowie albo zaprojektowaniu i wykonaniu remontu (rewaloryzacji, renowacji) lub przebudowy budynku/
budynkȯw użytecznoṡci publicznej wpisanego/ych do rejestru zabytkȯw lub ewidencji zabytkȯw
lub znajdujȧcych siė na obszarze wpisanym do rejestru zabytkȯw lub obszarze objėtym ochronȧ
konserwatorskȧ. Zakres ww. robȯt winien obejmowaċ co najmniej roboty ogȯlnobudowlane, konstrukcyjne,
instalacyjne;
b) nie wczeṡniej niż w okresie ostatnich 16 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalnoṡci jest krȯtszy - w tym okresie: co najmniej jednȧ robotė o wartoṡci nie mniejszej
niż 3 000 000,00 PLN brutto, polegajȧcȧ na wykonaniu prac w zakresie dolnej mechaniki sceny (minimum 3
zapadni), gȯrnej mechaniki sceny (minimum 20 sztankietȯw), oṡwietlenia technologicznego sceny (minimum
250 obwodȯw regulowanych/nieregulowanych), systemu elektroakustycznego wraz z systemem inspicjenta w
obiekcie o iloṡci stałych miejsc siedzȧcych min. 50 osȯb.
Powinno być:
[Numeracja zgodna z SIWZ] 5.1.3.1 Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże,
że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane o 
wartości co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto każda, polegające na remoncie (rewaloryzacji, renowacji) lub 
przebudowie albo zaprojektowaniu
i wykonaniu remontu (rewaloryzacji, renowacji) lub przebudowy budynku/budynków użyteczności publicznej 
wpisanego/ych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do 
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rejestru zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską. Zakres ww. robót winien obejmować co 
najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, instalacyjne;
b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 16 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał roboty o łącznej wartości nie mniejszej niż 
3 000 000,00 PLN brutto, polegające na wykonaniu prac w zakresie dolnej mechaniki sceny (minimum 3 
zapadni), górnej mechaniki sceny (minimum 20 sztankietów), oświetlenia technologicznego sceny (minimum 
250 obwodów regulowanych/nieregulowanych), systemu elektroakustycznego wraz z systemem inspicjenta 
w obiekcie/obiektach o ilości stałych miejsc siedzących min. 50 osób. Ww. roboty nie muszą być wykonane w 
ramach jednego kontraktu/umowy
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/12/2020
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:
22/02/2021
Powinno być:
07/03/2021

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


