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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 - Urząd Miasta Łodzi
DOA-ZP-VIII.271.125.2017
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
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, Dorota Ciołkowska, Magdalena
Michalska
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Faks:  +48 426384877
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

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

II.1.1) Nazwa:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Praussa 2 i XVIII Liceum Ogólnokształcącego
przy ul. Perla 11 w Łodzi
Numer referencyjny: DOA-ZP-VIII.271.125.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45443000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku
Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Praussa 2 i XVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Perla 11, 94-203
w Łodzi w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych
Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
Załączniku nr 1 do SIWZ. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj.
czynności pracowników budowlanych wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia.

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZamowieniaBudowlane
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-002495
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 005-006319
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/01/2018

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zapisy dotyczące kwalifikacji zawodowych (dot.
dysponowania osobami)
Zamiast:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: a) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję
kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5
letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty
konstrukcyjno-budowlane i b) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie
instalacji sanitarnych i c) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz min. 3
letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych.
Powinno być:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: a) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję
kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5
letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty
konstrukcyjno-budowlane i b) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych i c) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót
elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:6319-2018:TEXT:PL:HTML

