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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543402-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2021/S 208-543402

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 187-485578)

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, 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:
„Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. 
Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)”
Numer referencyjny: DSR-ZP-VIII.271.23.2021

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez 
skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania).
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie budowlanym.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/10/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 187-485578

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 O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:8.1.4 
zdolności technicznej lub zawodowej: 8.1.4.1 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 co najmniej: 8.1.4.1.1 jedną lub dwie roboty budowlane polegającą na 
przebudowie układu geometrycznego/przestrzennego ulic lub placu na terenie miejskim, w tym m.in. budowę, 
przebudowę lub remont chodników/alejek wraz z oświetleniem w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane - t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.) o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 000 
000,00 PLN (brutto). 8.1.4.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował: 8.1.4.2.1 jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego 
zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności inżynieryjnej drogowej oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty drogowe wraz z infrastrukturą podziemną.
9.3 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona, jest 
zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
podmiotowych środków dowodowych (z uwzględnieniem pkt 31 SWZ), tj.: 9.3.1 W celu potwierdzenia spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
9.3.1.1 Wykazu robót budowlanych (wg wzoru - Załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały 
wykonane;
- a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
odpowiednie dokumenty.
9.3.1.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru – Załącznik nr 5 do SWZ).
Powinno być:
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: (numeracja zgodna z SWZ) 8.1 O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:8.1.4 
zdolności technicznej lub zawodowej: 8.1.4.1 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 co najmniej: 8.1.4.1.1 jedną lub dwie roboty budowlane polegające 
na budowie/przebudowie/remoncie drogi w terenie miejskim, w tym. m.in. budowie, przebudowie lub remoncie 
chodników wraz z oświetleniem w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - 
t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.) o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN (brutto). 8.1.4.2 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował: 8.1.4.2.1 jedną 
osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
drogowej oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej 
swoim zakresem roboty drogowe wraz z infrastrukturą podziemną.
9.3 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona, jest 
zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
podmiotowych środków dowodowych (z uwzględnieniem pkt 31 SWZ), tj.: 9.3.1 W celu potwierdzenia spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
9.3.1.1 Wykazu robót budowlanych (wg wzoru - Załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały 
wykonane;
- a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
odpowiednie dokumenty.
9.3.1.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru – Załącznik nr 5 do SWZ).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/11/2021
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: 21/02/2022
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Powinno być:
Data: 02/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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