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DOA-ZP-III.271.33.2019

Łódź, dnia 18.06.2019 r.
Wszyscy Wykonawcy

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 –
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa, remont i rozbiórka
budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną
infrastrukturą techniczną, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz z adaptacją do
nowych funkcji budynku przy ul. Sienkiewicza 63 wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbędną infrastrukturą techniczną”
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający:
I. zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących
punktach:
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Punkt 5.1.2 otrzymuje brzmienie:
5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę
100 000,00 PLN .
Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną
podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany
przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on
opublikowany.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
12.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki
Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej
prowadzącego postępowanie (Wydział Zamówień Publicznych UMŁ)
W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP,
na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.
Ofertę należy złożyć
do dnia

04.07.2019 r.

do godz.

10:00
1

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5
WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
12.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych
Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego
Skorupki 21– III piętro pok. 15,
w dniu

04.07.2019 r.

o godz.

12:00

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Punkt 16.1 otrzymuje brzmienie:
16.1 Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie
zamówienia.
II. Wprowadza zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ – załącznik nr 1 do SIWZ):
- w pkt 2.2 dodaje się pkt 10 i 11 dotyczące sporządzenia szczegółowych kosztorysów
inwestorskich;
- w zapisie punktu: Decyzje administracyjne (akt. nr 2.10) Z zakresu przedmiotu
zamówienia wyłączono wystąpienie wykonawcy o pozwolenie na użytkowanie
obiektów realizowanych w ramach przedmiotu umowy.
Poprawiony OPZ stanowi załącznik do zmiany treści SIWZ i odpowiedzi na pytania.
III. Wprowadza zmiany w następujących punktach wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ):
- § 1 ust. 1 Przedmiot umowy w zakresie likwidacji rozbieżności zapisów dotyczących
uzyskania pozwolenia na budowę,
- § 15 ust. 1 w zakresie zmniejszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamienny wzór umowy stanowi załącznik do zmiany treści SIWZ i odpowiedzi
na pytania.
z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Roman Cieślak
p.o. DYREKTORA
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
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