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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 426385837
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. 
Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...)
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.9.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Pełna nazwa zamówienia: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa 
istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją 
architektoniczną dla elewacji budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków 
gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego”

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

10/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002gxjb
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-084861
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 127-309512
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/06/2020

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
Zamiast:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną o wartości nie 
mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto obejmującą co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz 
instalacyjne, a polegającą na remoncie lub przebudowie lub
rozbudowie lub nadbudowie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o ścianach murowanych z 
cegieł, bloczków lub pustaków.
Powinno być:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1.w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane o łącznej 
wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto, każda obejmująca co najmniej roboty ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne oraz instalacyjne, polegająca na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie 
budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 03/12/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 03/12/2020
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


