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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: VI.3
Zamiast:
(numeracja zgodna z SIWZ)6.PODSTAWY WYKLUCZENIA6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.6.1.1.Z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:6.1.1.1.Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w 
art.24ust.1 pkt 12-23 i ust.5pkt1uPzp;każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–
7.4.2.4 SIWZ.6.1.1.2.Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w 
odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24ust.1pkt12-23 i ust.5pkt1uPzp; 
każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4SIWZ.6.1.1.3.Podmioty, na 
których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa 
w art. 24ust.1pkt 13-22 i ust.5pkt1uPzp. każdy z tych Podmiotów składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 –
7.4.2.4 SIWZ.7.4.2W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:7.4.2.1Informacji z Krajowego Rejestru Karnego 
w zakresie określonym w art.24ust.1pkt13,14 i 21uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1pkt13,14 i 21uPzp, 
z zachowaniem powyższego terminu. 7.4.2.2W zakresie określonym w art.24ust.1pkt.15uPzp - oświadczenie 
o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – 
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności,7.4.2.3W zakresie określonym w art.24ust.1pkt.22 uPzp-oświadczenie Wykonawcy 
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne,7.4.2.4W zakresie określonym w art.24ust.5pkt1uPzp - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24ust.5pkt1uPzp.W przypadku 
wypełnienia w JEDZ w części IV.A pkt 1 (figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym 
prowadzonym w państwie członkowskim siedziby Wykonawcy) Zamawiający pobierze samodzielnie z 
tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia.9.1Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy 
Pzp,żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 27.000,00 PLN.Termin związania ofertą wynosi 
60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.KLAUZULA INFORMACYJNA 
Z ART. 13 I 14 RODO znajduje się w pkt18SIWZ.19INFORMACJE KOŃCOWE19.1Zamawiający nie 
przewiduje:19.1.1zawarcia umowy ramowej,19.1.2składania ofert wariantowych i częściowych,19.1.3 
zamówień, o których mowa w art.67ust.1pkt 6 ipkt7uPzp,19.1.4prawa opcji,19.1.5 rozliczania w walutach 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634616-2020:TEXT:PL:HTML
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obcych,19.1.6aukcji elektronicznej,19.1.7dynamicznego systemu zakupów,19.1.8zwrotu kosztów udziału 
w postępowaniu,19.1.9wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.19.2Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
Powinno być:
(numeracja zgodna z SIWZ)6.PODSTAWY WYKLUCZENIA6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.6.1.1.Z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:6.1.1.1.Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w 
art.24ust.1 pkt 12-23 i ust.5pkt1uPzp;każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–
7.4.2.4 SIWZ.6.1.1.2.Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w 
odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24ust.1pkt12-23 i ust.5pkt1uPzp; 
każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4SIWZ.6.1.1.3.Podmioty, na 
których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa 
w art. 24ust.1pkt 13-22 i ust.5pkt1uPzp. każdy z tych Podmiotów składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 –
7.4.2.4 SIWZ.7.4.2W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:7.4.2.1Informacji z Krajowego Rejestru Karnego 
w zakresie określonym w art.24ust.1pkt13,14 i 21uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1pkt13,14 i 21uPzp, 
z zachowaniem powyższego terminu. 7.4.2.2W zakresie określonym w art.24ust.1pkt.15uPzp - oświadczenie 
o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo 
– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności,7.4.2.3W zakresie określonym w art.24ust.1pkt.22 uPzp-oświadczenie 
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne,7.4.2.4W zakresie określonym w art.24ust.5pkt1uPzp - odpisu z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24ust.5pkt1uPzp.W 
przypadku wypełnienia w JEDZ w części IV.A pkt 1 (figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub 
handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby Wykonawcy) Zamawiający pobierze samodzielnie 
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.KLAUZULA INFORMACYJNA 
Z ART. 13 I 14 RODO znajduje się w pkt18SIWZ.19INFORMACJE KOŃCOWE19.1Zamawiający nie 
przewiduje:19.1.1zawarcia umowy ramowej,19.1.2składania ofert wariantowych i częściowych,19.1.3 
zamówień, o których mowa w art.67ust.1pkt 6 ipkt7uPzp,19.1.4prawa opcji,19.1.5 rozliczania w walutach 
obcych,19.1.6aukcji elektronicznej,19.1.7dynamicznego systemu zakupów,19.1.8zwrotu kosztów udziału 
w postępowaniu,19.1.9wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.19.2Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
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Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 28/03/2021
Powinno być:
Data: 04/04/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


