
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ECAS_nwojcezb
NO_DOC_EXT: 2017-114028
SOFTWARE VERSION: 9.5.4
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 2

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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: Magdalena Filipczak
Tel.:  +48 422726431
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Faks:  +48 422726277
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa ulicy Widzewskiej na odc. od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej wraz z budową przejścia
podziemnego - zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3321.36.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
zaprojektowanie budowa i przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej wraz
z budową dwóch przystanków autobusowych w ul. Nowogrodzkiej w obrębie skrzyżowania z ul. Widzewską.
Łączna długość przebudowanych dróg 250 m. Zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego wraz
z przejazdem rowerowym pod torami kolejowymi w ciągu ul. Widzewskiej na odcinku od Józefa do ul.
Nowogrodzkiej.
z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w TOMIE III SIWZ- Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy

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

18/08/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-085467
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 124-251248
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/06/2017

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.1.3
Zamiast:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały
wykonane należycie. Formularz wraz z wykazem usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
Powinno być:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały
wykonane należycie. Formularz wraz z wykazem usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/08/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/08/2017
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:251248-2017:TEXT:PL:HTML

