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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299015-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2019/S 122-299015

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 092-222495)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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; Dorota Ciołkowska, Magdalena
Bednarek-Sicińska
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uml.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

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

II.1.1) Nazwa:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego na potrzeby Teatru Pinokio przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi
Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.32.2019

II.1.2) Główny kod CPV
71000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
dla zadania: Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z
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zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic
Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza

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

25/06/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 092-222495

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Termin wykonania zamówienia
Dla Zadania I i Zadania II - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 48 miesięcy od daty zawarcia na: Sprawowanie
nadzoru autorskiego nad Dokumentacja Projektową w trakcie realizacji inwestycji.
Powinno być:
Termin wykonania zamówienia
Dla Zadania I i Zadania II - 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 48 miesięcy od daty zawarcia na: Sprawowanie
nadzoru autorskiego nad Dokumentacja Projektową w trakcie realizacji inwestycji.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Numeracja zgodna z SIWZ: 5.1.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 190 000,00 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. 7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
7.4.1.1 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
5.3.1 Wykonawca może w celu potw. spełniania war. udziału w postępowaniu, w stosown. sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach techn., lub zawod., lub
sytuacji finans. lub ekonom. innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
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5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
Powinno być:
Numeracja zgodna z SIWZ: 5.1.2 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. 7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
7.4.1.1 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
5.3.1 Wykonawca może w celu potw. spełniania war. udziału w postępowaniu, w stosown. sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach techn., lub zawod., lub
sytuacji finans. lub ekonom. innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 02/07/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 11/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/07/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
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Data: 11/07/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający zamieszcza:
— nowy Wzór umowy,
— nowy OPZ,
— Koncepcję wielobranżową - przebicie,
— Erratę - przebicie,
— PFU - przebicie,
— schemat drogi p.poż


