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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
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, Maria Herszel, Waldemar Seliga
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/
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 1 – przebudowa ul. Włókienniczej oraz budowa pasażu
pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny: DOA-ZP-II.271.59.2019

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 ul.
Włókienniczej oraz budowa pasażu pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, w systemie
zaprojektuj i wybuduj”.Inwestycja jest dofinansowana 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. Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej
niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót i uzyskanie dla niej
wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń oraz wykonanie
wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę
(...)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZamowieniaBudowlane
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-071803
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 099-238576
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/05/2019

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.1.1
Zamiast:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie· Wykonawca zobowiązanyjest
wykazać w sposób szczególny. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Warunek zostanieuznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawabudowlanego i
prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotębudowlaną o wartości nie
mniejszej niż 3.800.000,00 PLN brutto, polegającą na remoncie lub przebudowielub budowie drogi publicznej
na terenie miejskim wraz z infrastrukturą podziemną i budową sygnalizacjiświetlnej. UWAGA: 1)Przez "teren
miejski" rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnychmiasta.2)W przypadku, gdy Wykonawca
wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakresprac, dla potrzeb zamówienia powinien
wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.3)JeżeliWykonawca wykazuje doświadczenie
nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza byWykonawca polegał na doświadczeniu
grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnienie wykonywał wykazywanego zakresu
prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcyo wyjaśnienia w zakresie faktycznie i
konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownychdowodów np. umowy konsorcjum, z
której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcęfaktur.4) Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podanew walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NarodowyBank Polski w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli wdniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski niepublikuje średniego kursu
danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowanypierwszego dnia, po
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wktórym zostanie on
opublikowany. 5)Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonaniaprac bezpośrednio u
podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.
Powinno być:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie· Wykonawca zobowiązanyjest
wykazać w sposób szczególny. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Warunek zostanieuznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawabudowlanego i
prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli
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okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotębudowlaną o wartości nie
mniejszej niż 3.800.000,00 PLN brutto, polegającą na remoncie lub przebudowielub budowie drogi publicznej
na terenie miejskim wraz z infrastrukturą podziemną i budową sygnalizacjiświetlnej. UWAGA: 1)Przez "teren
miejski" rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnychmiasta.2)W przypadku, gdy Wykonawca
wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakresprac, dla potrzeb zamówienia powinien
wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.3)JeżeliWykonawca wykazuje doświadczenie
nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza byWykonawca polegał na doświadczeniu
grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnienie wykonywał wykazywanego zakresu
prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcyo wyjaśnienia w zakresie faktycznie i
konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownychdowodów np. umowy konsorcjum, z
której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcęfaktur.4) Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podanew walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NarodowyBank Polski w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli wdniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski niepublikuje średniego kursu
danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowanypierwszego dnia, po
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wktórym zostanie on
opublikowany. 5)Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonaniaprac bezpośrednio u
podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

