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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
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 – Projekty: 4, 7 i 8 - Przebudowa układu drogowego ul. Legionów (...),
ul. Cmentarnej (...) oraz Przebudowa ulicy Cmentarnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.4.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
ZADANIE 1: Przebudowa ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Zachodniej, ZADANIE 2 –
przebudowa ul. Legionów na odc. Zachodnia - Gdańska, ZADANIE 3 – przebudowa ul. Legionów na odc. od
ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego, ZADANIE 4 – przebudowa ul. Cmentarnej na odc. od ul. Legionów do ul.
Ogrodowej, ZADANIE 5 – przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego
z uwzględnieniem Projektu Budowlano - Wykonawczego (do realizacji w prawie opcji). Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Programie
funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002c5c1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-040431
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 058-132893
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/03/2019
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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standartów
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:
...”1. Wykonawca winien wykazać się, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN brutto, polegającą na budowie lub
przebudowie drogi publicznej wraz z torowiskiem tramwajowym i infrastrukturą podziemną na terenie miejskim,
lub
- dwie roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN brutto, polegające na budowie
lub przebudowie drogi publicznej wraz z torowiskiem tramwajowym i infrastrukturą podziemną na terenie
miejskim.
Uwagi zgodnie z pkt 6.3.3.1 - Tom I SIWZ.”...
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:
...”1. Wykonawca winien wykazać się, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN brutto, polegającą na budowie lub
przebudowie drogi publicznej wraz z torowiskiem tramwajowym i infrastrukturą podziemną (minimum w zakresie
przewodów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) na terenie miejskim,
lub
- dwie roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN brutto, polegające na budowie
lub przebudowie drogi publicznej wraz z torowiskiem tramwajowym i infrastrukturą podziemną (minimum w
zakresie przewodów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) na terenie miejskim.
Uwagi zgodnie z pkt 6.3.3.1 - Tom I SIWZ.”...
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
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Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/07/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

