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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 – Urząd Miasta Łodzi działający jako podmiot wykonujący zadania Centralnego 
Zamawiającego zgodnie z art. 15b ust. 1 pkt 3 i art. 15c ustawy Prawo zamówień publicznych
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 104
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-926
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; Magdalena Michalska, Agnieszka 
Marciniak
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 426384888
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej
Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.49.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”, 
współfinans. ze środków UE w ramach działania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i 
zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,w szczególności katastrofy natur. oraz monitoring środowiska" 
oś priorytet. II Ochrona środowiska,w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020: Zadanie 1.13 – Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul.Frezjowej. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokumentacji 
projektowej.

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

30/12/2020
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n005cxda
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177175
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-634610
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020

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
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 
ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a)min. 2 roboty budowlane polegające na budowie 1 zbiornika każdy o pojemności całkowitej min. 4.000 m3 
przeznaczonego do magazynowania wody, ścieków lub innych substancji płynnych podobnego charakteru, 
zrealizowanych w obiektach gospodarki komunalnej, przemysłowych lub w budownictwie hydrotechnicznym
Numeracja zgodna z SIWZ: 5.1.3.2 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 niniejszego zamówienia, posiadającą 
uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim 
zakresem roboty budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
b) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych przy realizacji niniejszego zamówienia, 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej drogowej
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 
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ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) min. 2 roboty budowlane polegające na budowie 1 zbiornika wodnego każdy o pojemności całkowitej min. 
2.000 m3 przeznaczonego do magazynowania wód opadowych i roztopowych
Numeracja zgodna z SIWZ: 5.1.3.2 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 niniejszego zamówienia, posiadającą 
uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
oraz min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim 
zakresem roboty budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
b) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych przy realizacji niniejszego zamówienia, 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej drogowej
Pozostałe zapisy w sekcji III.1.3 ogłoszenia nie ulegają zmianie.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/03/2021
Powinno być:
Data: 02/04/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


