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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
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:
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Sołeckiej
Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.54.2020

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 polegające na budowie zbiornika retencyjnego, infiltracyjno-
odparowującego o pojemności maksymalnej 5757 m3,który pełnić będzie funkcję gromadzenia nadmiaru wód 
opadowych i roztopowych w rejonie ul. Sołeckiej na działkach nr 97;95/5; 86/1 w obrębie W-18 w ramach 
Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
2.1"Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,w 
szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska" oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020:Zadanie 1.14–
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Sołeckiej

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

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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Logowanie jako klient TED eSender: n0058nts
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177255
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-634616
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.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej warunek 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 5lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie co najmniej:-jedną robotę budowlaną obejmująca 
budowę lub przebudowę co najmniej dwóch zbiorników retencyjnych w tym przynajmniej jeden zbiornik 
retencyjny o pojemności całkowitej min.4.000m3 przeznaczonych do magazynowania wód opadowych i 
roztopowych lub -jedną robotą budowlaną obejmująca budowę lub przebudowę zbiornika retencyjnego o 
pojemności całkowitej min. 4.000 m3 przeznaczonego do magazynowania wód opadowych i roztopowychoraz-
jedną robotę budowlaną obejmująca budowę lub przebudowę zbiornika retencyjnego przeznaczonego 
do magazynowania wód opadowych i roztopowych.Uwagi:1.W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w 
ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac,dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i zakres 
każdej z robót, o których mowa powyżej.2.Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach 
kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum),Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy 
wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu 
prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i 
konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, 
z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.3.4.Zamawiający zastrzega 
weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były 
wykonane
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej warunek 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 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634616-2020:TEXT:PL:HTML
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1 zbiornika wodnego każdy o pojemności całkowitej min. 2.000 m3 przeznaczonego do magazynowania wód 
opadowych i roztopowych. Uwaga:
1) Ww. roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.
2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb 
niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego 
przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu 
grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie
i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do 
wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia 
stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 
wykonawcę faktur.
4) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w 
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 
Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie 
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w 
którym zostanie on opublikowany.
5) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na 
rzecz którego były wykonane
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże,że dysponuje lub będzie dysponował:a)jedną osobę na stanowisko kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub inne wcześniej uzyskane 
równoważne, w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, w specjalności inżynieryjnej 
hydrotechnicznej;b)jedną osobę na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane 
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub inne wcześniej uzyskane równoważne, w zakresie 
umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek 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 dotyczące sekcji III.1.3 ogłoszenia nie ulegają zmianie.
Numer sekcji: III.2.3
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za 
wykonanie zamówienia
Zamiast:
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia
Powinno być:
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia: tak
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/03/2021
Powinno być:
Data: 02/04/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


