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Łódź, dnia

23 stycznia 2018 r.

Numer sprawy ZIM-RRII.50077.11.1.3.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Przebudowa i remont
konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie
„zaprojektuj i wybuduj"
W ogłoszeniu jest:
IV. TERMIN I MIEJSCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 25.01.2018
o godzinie 12.00.
W ogłoszeniu być powinno:
IV. TERMIN I MIEJSCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 26.01.2018
o godzinie 12.00.
W ogłoszeniu jest:
VII. WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
3. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które:
a) dokonały zgłoszenia udziału w Dialogu Technicznym poprzez złożenie Wniosku o
dopuszczenie do Dialogu Technicznego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami oraz dokumentem poświadczającym
należyte umocowanie do reprezentacji podmiotu, w terminie określonym w
niniejszym ogłoszeniu.
b) wykażą, iż wykonały należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN
brutto, polegającą na remoncie lub przebudowie budynku/budynków
użyteczności publicznej, usługowych, wpisanego/wpisanych do ewidencji lub
rejestru zabytków, o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków.
Zakres ww. robót winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane,
konstrukcyjne, instalacyjne.
- jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,
polegającą na wykonaniu prac w zakresie montażu urządzeń scenicznych,
sterowania urządzeniami scenicznymi i mechaniki scenicznej.
W ogłoszeniu być powinno:
VII. WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
3. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które:
a) dokonały zgłoszenia udziału w Dialogu Technicznym poprzez złożenie Wniosku o
dopuszczenie do Dialogu Technicznego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami oraz dokumentem poświadczającym
należyte umocowanie do reprezentacji podmiotu, w terminie określonym w
niniejszym ogłoszeniu.
b) wykażą, iż wykonały należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
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terminu składania wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN
brutto, polegającą na remoncie lub przebudowie budynku/budynków
użyteczności publicznej, usługowych, wpisanego/wpisanych do ewidencji lub
rejestru zabytków, o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków.
Zakres ww. robót winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane,
konstrukcyjne, instalacyjne;
i/lub
- jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,
polegającą na wykonaniu prac w zakresie montażu urządzeń scenicznych,
sterowania urządzeniami scenicznymi i mechaniki scenicznej.
W ogłoszeniu jest:
VIII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
2. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać:
a) pisemnie na adres: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
b) faksem na tel. fax.: +48 42 272 62 77
c) w postaci elektronicznej na adresy: zim@zim.uml.lodz.pl oraz
r.michas@zim.uml.lodz.pl
d) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu
25.01.2018 o godzinie 12.00.
W ogłoszeniu być powinno:
VIII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
2. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać:
a) pisemnie na adres: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
b) faksem na tel. fax.: +48 42 272 62 77
c) w postaci elektronicznej na adresy: zim@zim.uml.lodz.pl oraz
r.michas@zim.uml.lodz.pl
d) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu
26.01.2018 o godzinie 12.00.
W związku z w/w informacjami ulega zmianom również załącznik 1 – WNIOSEK O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNY poprzedzającego wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum
Łodzi – Projekt 6 – Przebudowa i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy
Sienkiewicza 75/77, w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Skorygowany formularz, stanowi
załącznik do przedmiotowych zmian.

Załączniki:

1.

Skorygowany WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNY poprzedzającego wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 –
Przebudowa i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie „zaprojektuj i
wybuduj". Skorygowany formularz, stanowi załącznik do przedmiotowych zmian.

