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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: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta 
Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Magdalena Michalska, Dorota Ciołkowska
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-osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi
Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.53.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane 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 1.10 – Budowa zbiornika-osadnika 
„Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi.

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

29/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://www.uml.lodz.pl/
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n005cxda
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177949
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 253-638246
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/12/2020

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:
5.1.3.2 Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował:
a) jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub inne wcześniej uzyskane równoważne, w zakresie
umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bądź w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Powinno być:
5.1.3.2 Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował:
a) jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, lub inne 
wcześniej uzyskane równoważne, w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638246-2020:TEXT:PL:HTML

