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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 Filipczak
Tel.:  +48 422726462
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:
„Budowa przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w ciągu ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul.
Nowogrodzkiej – zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3321.11.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w ciągu
ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej.
W wycenie należy bezwzględnie uwzględnić koszty wykonania następujących elementów:
- kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji
warunkujących uzyskanie decyzji ZRiD.
- zrealizowanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem na
rzecz Zamawiającego Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, umożliwiające legalne użytkowanie obiektu.
- wszelkich niezbędnych nadzorów, badań (geotechnicznych, laboratoryjnych, archeologicznych) zgodnie z
zapisami umowy

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

12/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nwojcezb
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-041283
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 053-116586
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/03/2018

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,
— dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
a) referencje,
b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
c) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów.
— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Formularz wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy
wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ,
— oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy opisanej w pkt. 6.3.3.2. SIWZ. Wzór formularza z ww. oświadczeniem zostanie przesłany
wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w
postępowaniu:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył dwa zamówienia, polegające na wykonaniu obiektów inżynierskich pod torami kolejowymi (przepusty
lub przejścia lub przejazdy podziemne lub tunele) o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: 1 000 000,00 PLN
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył należycie dwa zamówienia, polegające na wykonaniu dwóch
dokumentacji projektowych których wartości robót budowlanych projektowanych obiektów inżynierskich pod

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:116586-2018:TEXT:PL:HTML
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torami kolejowymi (przepusty lub przejścia lub przejazdy podziemne lub tunele) wynosiła łącznie brutto nie
mniej niż: 1 000 000,00 PLN
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,
— dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
a) referencje,
b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
c) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów.
— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Formularz wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy
wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ,
— oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy opisanej w pkt. 6.3.3.2. SIWZ. Wzór formularza z ww. oświadczeniem zostanie przesłany
wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w
postępowaniu:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył zamówienie, polegające na wykonaniu obiektu inżynierskiego/obiektów inżynierskich pod torami
(przepusty lub przejścia lub przejazdy podziemne lub tunele) o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: 1 000
000,00 PLN
b)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył należycie zamówienie, polegające na wykonaniu dokumentacji
projektowej na obiekt inżynierski/obiekty inżynierskie pod torami (przepusty lub przejścia lub przejazdy
podziemne lub tunele)
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
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Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


