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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123356-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2018/S 056-123356

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 035-075369)

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, Barbara Rudzka, 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:
Przeb. i nadb. istn. zabud. przy: ul. Włókienniczej 2, przeb. ist. zabud. oraz rozb. bud.gosp. przy:ul.Wschodniej
50 i 52 w Łodzi z zagosp. ter. aranż. arch. elewacji w syst. "zaprojektuj i wybuduj"
Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.13.2018

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 1 - Przebudowa i nadbudowa
istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej 2, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków
gospodarczych przy: ul. Wschodniej 50 i ul. Wschodniej 52 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu
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i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”.
Zamówienie zawiera trzy zadania, w tym:
Zadanie I
Przeb. i nadbud. istn. zabud. przy ul. Włókienniczej 2 w Łodzi, z zagosp. terenu i niezbędną infrastr. techniczną,
aranżacją architekt. dla elewacji budynku.
Zadanie II
Przeb. istn. zabud. oraz rozbiórka budynku gosp. przy ul. Wschodniej 50 w Łodzi, z zagosp. terenu i niezbędną
infrastr. techniczną, aranżacją architekt. dla elewacji budynku.
Zadanie III
Przeb. istn. zabud. oraz rozbiórka bud. gosp.przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi, z zagosp. terenu i niezbędną
infrastr. techn., aranżacją archit. elew. bud

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

19/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 035-075369

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących
w wykonaniu zamówienia zatrudnione były minimum 3 osoby (po jednej dla każdego zadania) bezrobotne na
podstawie umowy o pracę na podstawie skierowania z urzędu pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia
tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji
z tytułu ich niespełnienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b i
1c do SIWZ oraz we wzorze umowy w § 11 (Załącznik nr 7 do SIWZ).
Powinno być:
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na czas trwania Robót
Budowlanych minimum 3 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (po jednej dla
każdego zadania, tj. Zadania I, Zadania II, Zadania III w części dotyczącej Robót Budowlanych), na podstawie
umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w
Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b i 1c do SIWZ oraz we wzorze umowy w § 11
(Załącznik nr 7 do SIWZ).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
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Data: 29/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmiany podane w pkt. VII.1.2 zostały uwzględnione w treści SIWZ w pkt. 3.4 (Opis przedmiotu zamówienia)
oraz w pkt. 14.4.2 (Zasady oceny ofert wg kryterium „Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i
społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych”), Załącznikach nr 1a, 1b, 1c (Opisy przedmiotu zamówienia),
Załączniku nr 2 (Formularz ofertowy) oraz w Załączniku nr 7 (Wzór umowy).
Zamawiający uzyskał 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 - umowa Nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 z dnia 29.8.2017 r.


