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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i
Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Bednarek - Sicińska,
Magdalena Michalska
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Faks:  +48 426384877
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Przebudowa i remont konserwatorski obiektu
pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie „zaprojektuj i wybuduj"
Numer referencyjny: DOA-ZP-VIII.271.55.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Przebudowa i remont
konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie „zaprojektuj i wybuduj".
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji nieruchomości przy
ulicy Sienkiewicza 75/77, adaptację obiektu pofabrycznego dawnej tkalni Ludwika Schmiedera i Syna i jego
nieznaczną rozbudowę oraz nadbudowę od strony ulicy Sienkiewicza 75/77 w Łodzi wraz z przystosowaniem
pod nową siedzibę Teatru Pinokio oraz przestrzeń dedykowaną na prowadzenie działalności kulturalno –
społecznej przez podmioty prywatne wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni. Szczegółowy
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

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

21/09/2017

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://www.uml.lodz.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-109783
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 152-314120
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/08/2017

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: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Numeracja zgodna z SIWZ:
5.1.3.1 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:
a) jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto, polegającą na remoncie lub
przebudowie budynku/budynków użyteczności publicznej wpisanego/wpisanych do ewidencji lub rejestru
zabytków, o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków. Zakres ww. robót winien obejmować co
najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne
oraz
b) jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto, polegającą na wykonaniu prac w zakresie
montażu urządzeń scenicznych, sterowania urządzeniami scenicznymi i mechaniki scenicznej. Zakres ww.robót
winien obejmować co najmniej wykonanie zapadni scenicznych, montaż systemu sztankietów, wykonanie
oświetlenia sceny, nagłośnienia widowni oraz wykonanie automatyki sceny.
Uwaga:
1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla
potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa
powyżej.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:314120-2017:TEXT:PL:HTML


3 / 4

2. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek określony w § 3 pkt 6 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
3. 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.
4. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na
rzecz którego były wykonane.
5.1.3.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował: (...) – zgodnie z zapisami pkt. 5.1.3.2 SIWZ. (ze względu na ograniczoną liczbę znaków w
niniejszym polu, co uniemożliwiło wpisanie treści pkt.5.1.3.2,została ona zamieszczona wyłącznie w SIWZ).
Powinno być:
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Numeracja zgodna z SIWZ:
5.1.3.1 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:
a) jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto, polegającą na remoncie lub
przebudowie budynku/budynków użyteczności publicznej wpisanego/wpisanych do ewidencji lub rejestru
zabytków, o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków. Zakres ww. robót winien obejmować co
najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne
oraz
b) jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu prac w
zakresie montażu urządzeń scenicznych, sterowania urządzeniami scenicznymi i mechaniki scenicznej. Zakres
ww. robót winien obejmować co najmniej: wykonanie zapadni scenicznych, montaż systemu sztankietów,
wykonanie oświetlenia sceny, nagłośnienia widowni, wykonanie automatyki sceny. W ramach spełnienia
warunku dopuszcza się wykazanie jednej lub dwóch lub trzech robót które łącznie zakres spełniają wymagania
opisane powyżej.
Uwaga:
1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac,
dlapotrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa
powyżej.
2. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek określony w § 3 pkt 6 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
3. 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
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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.
4. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na
rzecz którego były wykonane.
5.1.3.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował: (...) – zgodnie z zapisami pkt. 5.1.3.2 SIWZ. (ze względu na ograniczoną liczbę znaków w
niniejszym polu, co uniemożliwiło wpisanie treści pkt.5.1.3.2,została ona zamieszczona wyłącznie w SIWZ).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału
Zamiast:
Data: 19/09/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/10/2017
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/10/2017
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
termin wykonania zamówienia: Data rozpoczęcia: od dnia podpisania Umowy, data zakończenia: do 31.07.2020
r., z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektów Budowlanych wraz z
ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz do przekazania Projektów Wykonawczych – w terminie
nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.


