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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 Kierzek
Tel.:  +48 422726463
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:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic
Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej (...)
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.50.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic
Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej
do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej i budową płyty odciążającej nad
kanałem rzeki Łódki, przebudowa ul. Nowomiejskiej na odcinku od ul. Ogrodowej/Północnej do Placu Wolności,
przebudowa Placu Wolności, przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od Placu Wolności do ul. Wschodniej,
przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Adama Próchnika do ul. Legionów, budowa pasażu wewnątrz
kwartału 9 Legionów – Piotrkowska – Próchnika - Zachodnia łączącego ul. Zachodnią z ul. Piotrkowską w
systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmująca 6 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
TOMIE III SIWZ–Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oraz
w TOMIE II–Formularz Aktu Umowy.

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

29/11/2017

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nwojcezb
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-155898
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 215-446132
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/11/2017

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji 2.1
Zamiast:
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone. Formularz wraz z wykazem robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
Powinno być:
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone. Formularz wraz z wykazem robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów1.1
Zamiast:
1.1. Wykonawca, który wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 22 000 000PLN
brutto, polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej na terenie miejskim wraz z
infrastrukturą podziemną i budową sygnalizacji świetlnej
Powinno być:
1.1. Wykonawca, który wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 22 000 000PLN
brutto, polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej na terenie miejskim wraz z
infrastrukturą podziemną i budową sygnalizacji świetlnej
Numer sekcji: IV.2.2

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:446132-2017:TEXT:PL:HTML
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 19/12/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/12/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/12/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/12/2017
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


