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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312185-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2021/S 119-312185

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 071-179829)

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: 90-532
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, Maria Herszel, 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:
„Rozbudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. 
Franciszkańskiej”
Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.33.2021

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. 
od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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18/06/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 071-179829

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:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(numeracja zgodna z SWZ)
8.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
8.1.4.1 Warunek zostanie uznany za spełniony (...) Uwagi: (..) 2. Zamawiający pod pojęciem „infrastruktura 
podziemna” rozumie wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci, przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, 
ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach technologicznych. (...)
8.1.4.2 Warunek zostanie uznany za spełniony (...) Uwagi: (..) 2. Zamawiający pod pojęciem „infrastruktura 
podziemna” rozumie wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci, przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, 
ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach technologicznych. (...)
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(numeracja zgodna z SWZ)
8.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
8.1.4.1 Warunek zostanie uznany za spełniony (...) Uwagi: (...) 2. Zamawiający pod pojęciem „infrastruktura 
podziemna” rozumie wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci, przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, 
ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach technologicznych. Zamawiający dopuszcza, aby 
doświadczenie Wykonawcy zawierało wybrane elementy infrastruktury podziemnej na terenie miejskim (...)
8.1.4.2 Warunek zostanie uznany za spełniony (...) Uwagi: (...) 2. Zamawiający pod pojęciem „infrastruktura 
podziemna” rozumie wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci, przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, 
ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach technologicznych. Zamawiający dopuszcza, aby 
doświadczenie Wykonawcy zawierało wybrane elementy infrastruktury podziemnej na terenie miejskim (...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 25/06/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/07/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
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Data: 22/10/2021
Powinno być:
Data: 03/11/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/07/2021
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmiana warunku opisanego w sekcji III.1.3) dotyczy tylko uwagi nr 2 z pkt 8.1.4.1 SWZ oraz uwagi nr 2 z pkt 
8.1.4.2 SWZ. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
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