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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 633622-N-2017

Data: 18/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny

00051418200000, ul. ks. I. J. Skorupki  21, 90-532   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 638 48 88, e-mail m.jermolinska@uml.lodz.pl,

w.seliga@uml.lodz.pl, faks 42 638 48 77.

Adres strony internetowej (url): http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompleksowych projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z

przedmiarem robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

umożliwiającą realizację inwestycji, zawierającą niezbędne do wykonania zadania dokumentacje branżowe, kosztorysy szacunkowe i kosztorysy

inwestorskie (kosztorys inwestorski w ramach prawa opcji), uzgodnienia, decyzje oraz prawomocne pozwolenie na budowę, inwentaryzacje

zieleni (zwaną dalej na potrzeby niniejszego postępowania „dokumentacją projektową”) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością

realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową, na wniosek Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie (Załącznik Nr 8 do

SIWZ) na: "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby

WTBS" z podziałem na następujące zadania: Zadanie 1: Opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia

na budowę; Zadanie 2: Opracowanie projektów wykonawczych, w ramach prawa opcji na zasadach określonych w umowie (Załącznik Nr 8 do

SIWZ); Zadanie 3: Pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową, w ramach prawa opcji

na zasadach określonych w umowie (Załącznik Nr 8 do SIWZ). Prace projektowe muszą uwzględniać: - uchwalone przez Radę Miejską

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” (uchwała nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010

r.), dostępne na stronach internetowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (www.mpu.lodz.pl), - Koncepcję kierunkową zabudowy

mieszkaniowej przy ulicy Jarzynowej (dz. 315/14 w obrębie P-6) w Łodzi, - zapisy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, -

Wytyczne do projektowania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 w Łodzi. Zamawiający przewiduje udzielenie

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp dla Zadania 1 i dla Zadania 2, o

wartości do 20% zamówienia podstawowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
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lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompleksowych projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z

przedmiarem robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

umożliwiającą realizację inwestycji, zawierającą niezbędne do wykonania zadania dokumentacje branżowe, kosztorysy szacunkowe i kosztorysy

inwestorskie (kosztorys inwestorski w ramach prawa opcji), uzgodnienia, decyzje oraz prawomocne pozwolenie na budowę, inwentaryzacje

zieleni (zwaną dalej na potrzeby niniejszego postępowania „dokumentacją projektową”) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością

realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową, na wniosek Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie (Załącznik Nr 8 do

SIWZ) na: "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby

WTBS" z podziałem na następujące zadania: Zadanie 1: Opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

Zadanie 2: Opracowanie projektów wykonawczych, w ramach prawa opcji na zasadach określonych w umowie (Załącznik Nr 8 do SIWZ);

Zadanie 3: Pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową, w ramach prawa opcji na

zasadach określonych w umowie (Załącznik Nr 8 do SIWZ). Prace projektowe muszą uwzględniać: - uchwalone przez Radę Miejską „Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” (uchwała nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r.),

dostępne na stronach internetowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (www.mpu.lodz.pl), - Koncepcję kierunkową zabudowy mieszkaniowej

przy ulicy Jarzynowej (dz. 315/14 w obrębie P-6) w Łodzi, - zapisy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, - Wytyczne do

projektowania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 w Łodzi. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień

polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp dla Zadania 1 i dla Zadania 2, o wartości do 20%

zamówienia podstawowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.9

W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: Numeracja zgodna z SIWZ: 4.1 Termin wykonania zamówienia - 48 miesięcy od daty

podpisania umowy, z tym, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 4.1.1 Zdanie nr 1: opracowanie projektów budowlanych wraz z

uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę - do dnia 15 lutego 2018 r.; 4.1.2 Zadanie nr 2: opracowanie projektów wykonawczych (w

przypadku skorzystania z prawa opcji) - w terminie 8 miesięcy liczonych od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z

prawa opcji; 4.1.3 Zadanie nr 3: czynności związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego należy wykonać przez okres 36 miesięcy od daty

złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, nie dłużej jednak niż w ciągu 48 miesięcy od daty zawarcia umowy

(Załącznik Nr 8 do SIWZ). 4.2 Za datę wykonania przedmiotu zamówienia, Strony przyjmują: - dla Zadania nr 1 - datę uzyskania

prawomocnego pozwolenia na budowę; - dla Zadania nr 2 - datę odbioru kompletnych, opracowanych zgodnie z przepisami i wytycznymi

projektów wykonawczych; - dla Zadania nr 3 - datę oddania budynku do użytkowania lub upłynięcie terminu 48 miesięcy od dnia podpisania

umowy.

W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: Numeracja zgodna z SIWZ: 4.1 Termin wykonania zamówienia - 48 miesięcy od

daty podpisania umowy, z tym, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 4.1.1 Zdanie nr 1: opracowanie projektów budowlanych wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowę - do dnia 15 marca 2018 r.; 4.1.2 Zadanie nr 2: opracowanie projektów wykonawczych (w przypadku

skorzystania z prawa opcji) - w terminie 8 miesięcy liczonych od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji;

4.1.3 Zadanie nr 3: czynności związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego należy wykonać przez okres 36 miesięcy od daty złożenia przez

Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, nie dłużej jednak niż w ciągu 48 miesięcy od daty zawarcia umowy (Załącznik Nr 8

do SIWZ). 4.2 Za datę wykonania przedmiotu zamówienia, Strony przyjmują: - dla Zadania nr 1 - datę uzyskania pozwolenia na budowę; - dla

Zadania nr 2 - datę odbioru kompletnych, opracowanych zgodnie z przepisami i wytycznymi projektów wykonawczych; - dla Zadania nr 3 -

datę oddania budynku do użytkowania lub upłynięcie terminu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
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Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-28, godzina:

09:00 (...)

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-03,

godzina: 09:00 (...)
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