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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
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: Monika Gałuszka
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:
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi w systemie zaprojektuj i
wybuduj
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.7.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa/budowa linii tramwajowej i układu torowo-drogowego w ulicach:
Nowowęglowej, al. Śmigłego-Rydza, Niższej, Rzgowskiej, Przybyszewskiego i Broniewskiego w ramach
projektu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii
łódzkiej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmująca nw. części:
1. Budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego
wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego,
2. Przebudowa układów drogowo-torowych ulic Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego, Broniewskiego,
Rzgowskiej, Paderewskiego oraz Niższej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy
wraz z załącznikami odpowiednio dla części 1 i 2 oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy odpowiednio dla
części 1 i 2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nwojcezb
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-088165
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 115-260699
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/06/2018

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: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w wysokoścido
50 %zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych oraz
pracprojektowych przebudowy nawierzchni na styku granicy opracowania objętego przedmiotem zamówienia
zistniejącymi układami torowymi (...) Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt. 4.3 SIWZ.
Powinno być:
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w wysokoścido
50 %zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych oraz
pracprojektowych przebudowy nawierzchni na styku granicy opracowania objętego przedmiotem zamówienia
zistniejącymi układami torowymi (...) Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt. 4.3 SIWZ.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w wysokoścido
20 %zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych oraz
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pracprojektowych przebudowy nawierzchni na styku granicy opracowania objętego przedmiotem zamówienia
zistniejącymi układami torowymi (...) Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt. 4.3 SIWZ.
Powinno być:
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w wysokoścido
20 %zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych oraz
pracprojektowych przebudowy nawierzchni na styku granicy opracowania objętego przedmiotem zamówienia
zistniejącymi układami torowymi (...) Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt. 4.3 SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
3. Dla części 1 i 2:
Data zakończenia: 28 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy z zachowaniem terminu pośredniego w
zakresie wykonania.
a) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, warunkujących rozpoczęcie realizacji
robót budowlanych w ciągu 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.
Powinno być:
3. Dla części 1 i 2:
Data zakończenia: 30 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy z zachowaniem terminu pośredniego w
zakresie wykonania.
a) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, warunkujących rozpoczęcie realizacji
robót budowlanych w ciągu 10 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 25/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 11:11
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


