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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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: Anna Szeffer - w zakresie procedury przetargowej
Tel.:  +48 426385837
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:
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi
(...) wraz z przebudową wodociągu w (...) oraz budową wodociągu w (...)
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.44.2017

II.1.2) Główny kod CPV
71000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.:
„Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową
wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budową wodociągu w ul. Gajcego, Zadanie 1 – (Inżynier
Kontraktu). Szczegółowy zakres inwestycji nad którą Inżynier Kontraktu będzie sprawowany nadzór, opisany
został w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz
w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.

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

09/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Logowanie jako klient TED eSender: nwojcezb
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-140467
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 197-404938
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/10/2017

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:
Miejsce w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 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:
Miejsce w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 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: III.1.3
Zamiast:
Miejsce w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech latach przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/
zakończył usługi polegające na: pełnieniu nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniu Kontraktami
dotyczącymi dwóch zamówień na przebudowę dróg publicznych wraz z infrastrukturą techniczną o wartości
robót nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każde.
Powinno być:
Miejsce w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/
zakończył usługi polegające na: pełnieniu nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniu Kontraktami
dotyczącymi dwóch zamówień na przebudowę dróg publicznych wraz z infrastrukturą techniczną o wartości
robót nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każde.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/11/2017
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Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 28/11/2017
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


