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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, Waldemar Seliga, Agnieszka
Balcerak
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 1 Przebudowa budynków przy ul Rewolucji 1905r. nr 13,15 i
17,wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: DOA-ZP-VII.271.120.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 13 oraz Przebudowa
istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul.
Rewolucji 15 i ul. Rewolucji 17 - w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie nr VI.3 poddziałania nr VI.3.3
- Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – MIASTO ŁÓDŹ. Zakres obejmuje wykonanie
dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych
robót i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń
oraz wykonanie wszystkich robót budowlany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
Załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZamowieniaBudowlane
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-149551
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 207-426898
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/10/2017

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: VI.3
Zamiast:
Zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy
wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia
warunki udziału w postępowaniu. Do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia,że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: aktualny na dzień składaniaofert dokument Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia wypełniony wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZoraz zgodnie z instrukcją
wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 3a do SIWZ, dostępną również podadresem internetowym: https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia W celuwykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiającyżąda następujących
dokumentów: informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert;Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, zamiast ww. dokumentów
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku brakutakiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjnykraju, 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. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, zzachowaniem powyższego terminu. w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp oświadczenieo braku wydania wobec wykonawcy
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnejo zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawiespłat tych należności;w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy obraku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt.
1 ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencjii informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony niewcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawionyw kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji aninie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Wykonawca bez wezwania

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:426898-2017:TEXT:PL:HTML
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronieinternetowej informacji z
otwarcia ofert, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej
grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoruZałącznik nr 4 do SIWZ.Wraz
ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca może poleganie na zdolnościach lubsytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Podmioty, na których zasobypowołuje się Wykonawca, jeżeli w
odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4 SIWZ. Zamawiający, zgodnie z
art.45 ustawy Pzp,żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:200 000 PLN. Termin związania ofertą
wynosi 90 dni. Zamawiający informuje, że wartość szacunkowazamówienia podstawowego wynosi – 13 436
535,36 PLN netto.
Powinno być:
Zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy
wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia
warunki udziału w postępowaniu. Do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia,że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: aktualny na dzień składaniaofert dokument Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia wypełniony wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZoraz zgodnie z instrukcją
wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 3a do SIWZ, dostępną również podadresem internetowym: https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia W celuwykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiającyżąda następujących
dokumentów: informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert;Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, 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. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, zzachowaniem powyższego terminu. w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnejo zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawiespłat tych należności;w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawionyw kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji aninie ogłoszono
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Wykonawca
bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronieinternetowej
informacji z otwarcia ofert, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności
do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoruZałącznik nr 4 do
SIWZ.Wraz ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca może poleganie na zdolnościach lubsytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Podmioty, na których zasobypowołuje się
Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 13-22

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1–7.4.2.4
SIWZ. Zamawiający, zgodnie z art.45 ustawy Pzp,żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:200
000 PLN. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Zamawiający informuje, że wartość szacunkowazamówienia
podstawowego wynosi – 13 436 535,36 PLN netto.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/12/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/12/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/12/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/12/2017
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


