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I. II. VI. VII.

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2018/S 230-525243

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 193-435465)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

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, 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/

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza

75/77 oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.92.2018

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Na przedmiot zamówienia składają się 2 zadania.

Zadanie I. Remont i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza

75/77 w Łodzi wraz z przystosowaniem pod nową siedzibę Teatru Pinokio.

Zakres robót obejmuje remont, przebudowę i rozbudowę nieruchomości przy ulicy

Sienkiewicza 75/77 w tym adaptację obiektu pofabrycznego dawnej tkalni Ludwika

Schmiedera i Syna z jego nieznaczną rozbudową oraz nadbudowę od strony ulicy
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

Sienkiewicza wraz z przystosowaniem do pełnienia nowej funkcji tj. siedziby

Teatru Pinokio wraz z przestrzenią dedykowaną na prowadzenie działalności

kulturalno – społecznej oraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni.

Zadanie II. Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni

w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta- Sienkiewicza.

Zakres robót obejmuje stworzenie ciągu pieszo jezdnego tj. przebicia

wewnątrzkwartałowego pomiędzy ww. ulicami i obejmuje także budowę

oświetlenia, kanalizacji dla światłowodów, jak i usunięcie kolizji.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 193-435465

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2020 r. w

tym:

a) w zakresie Zadania I termin Zakończenia Realizacji Zadania Strony ustalają do

30.10.2020 r., z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania

Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót

budowlanych oraz dokonania takiego zgłoszenia, Projektu/ów Budowlanego/ych

wraz z ostateczną/ymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę (o ile będzie/będą

wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych w terminie 9

miesięcy od dnia zawarcia Umowy

b) w zakresie Zadania II termin Zakończenia Realizacji Zadania Strony ustalają do

29.5.2020 r., Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu

Dokumentacji Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót budowlanych oraz

dokonania takiego zgłoszenia, Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o

pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana) oraz do przekazania Projektów

Wykonawczych – w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Powinno być:

Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2021 r. w

tym:

a) w zakresie Zadania I termin Zakończenia Realizacji Zadania Strony ustalają do

30.10.2021 r., z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania

Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót

budowlanych oraz dokonania takiego zgłoszenia, Projektu/ów Budowlanego/ych

wraz z ostateczną/ymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę (o ile będzie/będą

wymagane) oraz do przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych w terminie 9

miesięcy od dnia zawarcia Umowy

b) w zakresie Zadania II termin Zakończenia Realizacji Zadania Strony ustalają do

29.5.2020 r., Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu

Dokumentacji Projektowej niezbędnej do Zgłoszenia robót budowlanych oraz

dokonania takiego zgłoszenia, Projektu Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o

pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana) oraz do przekazania Projektów

Wykonawczych – w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Pozostałe zapisy sekcji pozostają bez zmiany.

Numer sekcji: II.2.7)

Roboty budowlane - 525243-2018 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525243-2018:TEXT:PL...

2 z 3 2018-11-29, 09:06



Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania

zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Data: 30/10/2020

Powinno być:

Data: 30/10/2021

Numer sekcji: IV.2.2)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 11/12/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 12/12/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 11/12/2018

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 12/12/2018

Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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