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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: Anna Szeffer
Tel.:  +48 426385837
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:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi -Projekt nr 2- Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią
(...) oraz (...) ulicy B(...)ulicy A(...) w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.8.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi -Projekt nr 2- Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią
wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowanie przestrzeni publicznej (działki nr
38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6) oraz budowa dróg uzupełniających: ulicy B – łączącej ulicę Traugutta z ulicą
Tuwima, budowie ulicy A – łączącej ulice Sienkiewicza z ulicą B oraz ulicy C, będącej połączeniem pomiędzy
ulicą Kilińskiego a ulicą B wraz z infrastrukturą techniczną i (...) w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie
I – Zadanie 1 wg PFU pn. Droga łącząca ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią (zał. 42 do PFU oznaczone (...) -
budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią. Zadanie II – Zadanie 3 wg PFU pn. Droga łącząca ul.
Sienkiewicza i ul. Wschodnią (zał. 42 do PFU oznaczone (...) - przestrzeń publiczna z funkcją ciągu pieszego
(...) Zadanie III – Zadanie 2 wg. PFU pn. ul. Traugutta na odcinku od ul. Sienkiewicza do do ul. Kilińskiego oraz
drogi A, B i C (...)

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

09/05/2018

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nwojcezb
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-056699
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-163416
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/04/2018

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: VI.3
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą: brak podstaw do wykluczenia
zpostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5
Ustawy(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.1.2) i 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
informacje nt. 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, w którym wykonawcy wykażą brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków
udziału– Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ). Zamawiający (na swojej stronie internetowej, w zakładce dotyczącej niniejszego przetargu)
przekazuje plik JEDZ w formacie .xml, który po zaimportowaniu winien być uzupełniony przez Wykonawcę,
wydrukowany,podpisany i załączony do oferty. Zasady importowania pliku JEDZ w formacie .xml oraz zasady
jego uzupełniania oraz formy w jakiej dokument ten należy złożyć wraz z ofertą, zostały opisane w pkt. 7.1.1.
pkt11.10, oraz w pkt. 12.3. – Tom I – SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia 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 z
udziału 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.
z2016 poz.1126)
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także
w przypadku osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:163416-2018:TEXT:PL:HTML
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6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość w
pierwszej 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. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot przedmiotowego zamówienia w terminie: zakończenie
realizacji inwestycji: 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, jakie podano w pkt. 5 SIWZ.
10. 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.
11. Okres związania ofertą - 90 dni.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą: brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5
Ustawy(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.1.2) i 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 informacje nt. 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 braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, Wykonawca winien złożyć
w formie jednolitego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ). Zamawiający (na swojej stronie internetowej, w
zakładce dotyczącej niniejszego przetargu) przekazuje plik JEDZ w formacie .xml, który po zaimportowaniu
winien być uzupełniony, zapisany, podpisany i przekazany przez Wykonawcę w wersji elektronicznej (plik.pdf)do
Zamawiającego na adres: zamowienia@zim.uml.lodz.pl  w terminie złożenia ofert.
Szczegółowa instrukcja - patrz: pkt 7.1.1., pkt. 8, pkt 11.10, pkt 12.3 – TOM I –SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia 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 z udziału
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 także
w przypadku osoba, 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 w
pierwszej 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. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot przedmiotowego zamówienia w terminie: zakończenie
realizacji inwestycji: 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, jakie podano w pkt. 5 SIWZ.
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10. 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.
11. Okres związania ofertą - 90 dni.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


