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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: Monika Gałuszka
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 422726431
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–Projekt2–Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z 
rozbiórką,zagospodarowaniem terenu i niezbędną [...] nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 
22”
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.20.2020

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 2 – Przebudowa i nadbudowa 
obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22”

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

30/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002bu4l
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-156684

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 230-565830
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/11/2020

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1. w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:dwie roboty budowlane o wartości zamówienia co najmniej 5 000 
000,00 PLN brutto każda, polegające na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie budynku/budynków 
użyteczności publicznej, o kubaturze minimum 2 000 m3 każdego z nich, obejmujących swoim zakresem roboty 
ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne [...];
2. dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła 
funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie polegającej 
na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 2 000 m3, 
obejmujących swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne;
3. dodatkowe wymagania dotyczące warunku o którym mowa w pkt 6.3.3.2:
3.1. pod pojęciami „rozbudowa”, „przebudowa” „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane w ustawie z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333),
3.2. uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 
maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do 
wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w 
życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
3.3. w przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020, poz. 220),
3.4. w przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone 
odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
Powinno być:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1. w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej:dwie roboty budowlane o wartości zamówienia co najmniej 5 000 000,00 
PLN brutto każda, polegające na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie budynku/budynków użyteczności 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565830-2020:TEXT:PL:HTML
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publicznej lub budynku/budynków mieszkalnych, o kubaturze minimum 2 000 m3 każdego z nich, obejmujących 
swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne [...];
2. dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła 
funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie polegającej 
na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 2 000 m3, 
obejmujących swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne;
3. dodatkowe wymagania dotyczące warunku o którym mowa w pkt 6.3.3.2:
3.1. pod pojęciami „rozbudowa”, „przebudowa” „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane w ustawie z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333),
3.2. uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 
maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do 
wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w 
życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
3.3. w przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020, poz. 220),
3.4. w przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone 
odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 30/12/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/12/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


