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Polska-Łódź: Roboty budowlane
2020/S 252-634796

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 251-627356)

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, Adam Kucharski, Waldemar Seliga
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 426384888
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Adres profilu nabywcy: 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 istniejącej zabudowy w granicach działki przy 
ul. Kilińskiego 36 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu (...)
Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.52.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 
w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”. Inwestycja jest elementem Projektu 1 – Rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi, dofinansowana 
w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, działanie nr 
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VI.3 poddziałanie nr VI.3.3 – Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – Miasto Łódź. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych 
związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działek ew. nr 
454/3 i 454/5, obręb S-1 przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi. Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej inwestycji na podstawie PFU, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich 
wymaganych robót i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień (...)

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

23/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-627356

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

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
Zamiast:
Uwagi:1. Zamawiający dopuszcza aby osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno 
– budowlanej bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz posiadająca wymagane 
doświadczenie zawodowe, mogła pełnić dwie funkcje, o których mowa w ppkt a i b tj.projektanta i kierownika 
budowy
Powinno być:
Uwagi: 1. Zamawiający dopuszcza aby osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz 
posiadająca wymagane doświadczenie zawodowe, mogła pełnić dwie funkcje, o których mowa w ppkt b i c, tj. 
projektanta i kierownika budowy

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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