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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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 422726462
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
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:
„Zakup i dostawa mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową
Centrum Łodzi”
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.3.2019

II.1.2) Główny kod CPV
39000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi. Realizacja
przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach przestrzeni publicznych objętych Rewitalizacją obszarową
Centrum Łodzi (projekty 1,2,3,4,5,6,8). Więcej informacji w pkt 3 TOM I SIWZ. Zamawiający zawarł umowy o
dofinansowanie:
- Projektu 1 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;
- Projektu 2 nr:WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;
- Projektu 3 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16;
- Projektu 4 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;
- Projektu 5 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;
- Projektu 6 nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17;
- Projektu 8 nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002bu4l
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-034770
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 050-114218
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/03/2019

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą: brak podstaw do wykluczeniaz
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust
5Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3) kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i
dokumenty,jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach
zamówienia – TOM I SIWZ –Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej
zamawiającego.Szczegółowe informacjent. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.
3. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
brakupodstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w formie jednolitego dokumentu zamówienia
(tzw. JEDZ)Zamawiający przekazuj w formie odrębnego pliku .xml, który po zaimportowaniu winien być
uzupełniony,zapisany, podpisany i przekazany przez Wykonawcę w wersji elektronicznej (plik.pdf) spakowany
wraz z ofertą(zip) oraz zaszyfrowany i złożony w terminie złożenia ofert. (Szczegółowa instrukcja - patrz: pkt
7.1.1., pkt 11.5,pkt.11.6, pkt.12.3 - TOM I - SIWZ)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby,warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.
4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
zudziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz
oświadczeń,o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów,jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.z
2016 poz.1126)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114218-2019:TEXT:PL:HTML
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5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a takżew przypadku osoby, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość
wpierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Termin związania ofertą -60 dni.
8. Termin wykonania zamówienia:
Dla części I - XII:
Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31 grudnia 2019 r.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dostaw i montażu stanowiącym
załącznik do umowy.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert,przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą: brak podstaw do wykluczeniaz
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust
5Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3) kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i
dokumenty,jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach
zamówienia – TOM I SIWZ –Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej
zamawiającego.Szczegółowe informacjent. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.
3. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
brakupodstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w formie jednolitego dokumentu zamówienia
(tzw. JEDZ)Zamawiający przekazuj w formie odrębnego pliku .xml, który po zaimportowaniu winien być
uzupełniony,zapisany, podpisany i przekazany przez Wykonawcę w wersji elektronicznej (plik.pdf) spakowany
wraz z ofertą(zip) oraz zaszyfrowany i złożony w terminie złożenia ofert. (Szczegółowa instrukcja - patrz: pkt
7.1.1., pkt 11.5,pkt.11.6, pkt.12.3 - TOM I - SIWZ)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby,warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.
4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
zudziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz
oświadczeń,o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów,jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.z
2016 poz.1126)
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a takżew przypadku osoby, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.
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6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość
wpierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Termin związania ofertą -60 dni.
8. Termin wykonania zamówienia:
Dla części I - XII:
Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31 grudnia 2019 r.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dostaw i montażu stanowiącym
załącznik do umowy.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert,przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
10. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przeprowadził dialog
techniczny.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


