
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S01
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ECAS_nwojcezb
NO_DOC_EXT: 2017-046151
SOFTWARE VERSION: 9.4.1
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 4

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: Marta Jędrzejczyk-Suchecka
Tel.:  +48 426385837
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Faks:  +48 422726277
Kod NUTS: PL113
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 3 w zakresie ul. J.Tuwima na odc. od ul. J.Kilińskiego do ul.
Targowej wraz z budynkami przy ul. J.Tuwima nr 33-35,46,52
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3 w zakresie ul. J.Tuwima na odc. od ul. J.Kilińskiego do ul.
Targowej wraz z budynkami przy ul. J.Tuwima nr 33-35,46,52.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
oraz Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (dla części 1- 4) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu
Umowy (dla części 1 -4).

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

05/04/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-006085
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 012-017199

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:17199-2017:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/01/2017

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: II.2.5
Część nr: 1-3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia Zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Kryteria określone poniżej:
Kryterium „cena” – 60%
Kryterium „Wskaźnik EP” [kWh/m² x rok] - określający roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną
energię – 15%
Kryterium „Parametry techniczne wybranych materiałów” – 15%
Kryterium „Przedłużenie minimalnego (60 miesięcy) okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane” – 10%
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria udzielania zamówienia szczegółowo zostały określone w
dokumentach zamówienia - TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej
zamawiającego (pkt 18 SIWZ) .
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1-4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Zamiast:
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu : tak
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień
publicznych. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiajacy wskazuje, że informacje znajdują się w TOMIE
I SIWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków UE w ramach
RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3,
poddziałania nr VI.3.1 –Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego – ZIT
2. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ – wysokość wadium dla cz. 4 – 140 000 PLN.
Powinno być:
1. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, poddziałania nr VI.3.1 –
Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego – ZIT
2. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ – wysokość wadium dla cz. 4 – 130 000 PLN.
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Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielania zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Kryteria opisane poniżej:
Kryterium cena – 60%
Kryterium Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 10%
Kryterium Przedłużenie minimalnego (60-miesięcy ) okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – 10%
Kryterium Przedłużenie minimalnego (24 miesiące) okresu gwarancji jakości i rękojmi w zakresie dostarczonych
w ramach urządzeń i sprzętu – 10%
Kryterium Przedłużenie minimalnego (36 miesięcy) okresu gwarancji i rękojmi w zakresie zieleni i jej pielęgnacji
– 10 %
Numer sekcji: III.2.2
Część nr: 1-4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
Zgodnie z aktem umowy (dla części 1-4) – tom II SIWZ
Powinno być:
Zgodnie z aktem umowy (dla części 1-4) – tom II SIWZ. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcy lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust 3 a Ustawy Prawo zamówień
publicznych, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia
zostały określone w TOMIE II SIWZ - Formularzu Aktu umowy ( dla części 1 -4) .
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 23/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/02/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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CZĘŚĆ 1-4 - pkt II.2.4, po ostatnim zdaniu w tej sekcji dodaje się treść: Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu umowy i w TOMIE III Opis Przedmiotu Zamówienia
oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami.
CZĘŚĆ 4 - pkt II.2.4 w Opisie zamówienia, w treści, po słowach: fundamentów dla parkometrów - usuwa się
słowa: Budowę systemu monitoringu miejskiego.
W pkt VI.3) dodaje się treść:
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji II.2.5), III.1.2) i III.1.3) kryteria udzielenia zamówienia, 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 , zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego ( pkt 6, 7,
18 SIWZ).
Zamawiający stosuje art 24aa Ust. Pr. Zam. Publ. w niniejszym postępowaniu.


