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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Piernikowska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Tel.:  +48 422726463
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:
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii 
tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego (...) w zakresie Zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej (...)
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.39.2020

II.1.2) Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: 
„Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. 
Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia 
tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w 
ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” w zakresie Zadania 1: 
„Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej 
wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie 
podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację 
dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawarty jest w TOMIE I SIWZ (pkt 3.1-3.3), TOMIE III SIWZ i TOMIE II SIWZ.

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

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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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n00382ea
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-178682
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-641475
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/12/2020

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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem 
Kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. 
Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury 
oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz 
z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu 
drogowego” w zakresie Zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. 
Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa 
parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie 
umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”.
1.1. W przypadku nierealizowania przez Zamawiającego części zamówienia objętego prawem opcji Inżynierowi 
Kontraktu nie przysługują żadne roszczenia.
2. Wymagania ogólne oraz prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu zostały określone w pkt 3.2-3.3 TOMU I 
SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE I SIWZ (pkt 3.1-3.3), w TOMIE III SIWZ – 
Załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Dokumentacja Projektowa (dot. zamówienia podstawowego) 
oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (dot. zamówienia w ramach prawa opcji) oraz w TOMIE II SIWZ - 
Formularz Aktu Umowy.
Powinno być:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem 
Kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. 
Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury 
oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz 
z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu 
drogowego” w zakresie Zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. 
Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa 
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parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie 
umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”.
1.1. W przypadku nierealizowania przez Zamawiającego części zamówienia objętego prawem opcji Inżynierowi 
Kontraktu nie przysługują żadne roszczenia.
2. Wymagania ogólne oraz prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu zostały określone w pkt 3.2-3.3 TOMU I 
SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE I SIWZ (pkt 3.1-3.3), w TOMIE III SIWZ – 
Załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Dokumentacja Projektowa (dot. zamówienia podstawowego) 
oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (dot. zamówienia w ramach prawa opcji) oraz w TOMIE II SIWZ - 
Formularz Aktu Umowy.
3.1. Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych - „Budowa i przebudowa 
linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z 
przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż 
ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego 
oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” nr sprawy ZIM-DZ.2621.41.2020. Pełna 
dokumentacja dot. powyższego postępowania dostępna jest na stronie Zamawiającego pod adresem https://
zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11078,Budowa-i-przebudowa-linii-tramwajowej-w-ulicy-Wojska-
Polskiego-na-odc-od-ul-Fran.html
Wykonawca winien zapoznać się z ww. dokumentacją przed złożeniem oferty.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, pkt 1.1.
Zamiast:
1.1. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu usług zostanie przesłany wykonawcy 
wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.
Powinno być:
1.1. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu usług zostanie przesłany wykonawcy 
wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, 
pkt 1.
Zamiast:
1. Warunek określony w pkt 6.3.3.1 SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, w sposób należyty wykonał minimum 2 usługi (każda w ramach odrębnej umowy), polegające 
na pełnieniu nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem w zakresie robót budowlanych 
obejmujących budowę lub przebudowę drogi wraz z torowiskiem tramwajowym, budową lub przebudową 
oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia, o wartości nadzorowanych robót brutto łącznie nie 
mniejszej niż 50.000.000,00 PLN, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
(...)

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11078,Budowa-i-przebudowa-linii-tramwajowej-w-ulicy-Wojska-Polskiego-na-odc-od-ul-Fran.html
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11078,Budowa-i-przebudowa-linii-tramwajowej-w-ulicy-Wojska-Polskiego-na-odc-od-ul-Fran.html
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11078,Budowa-i-przebudowa-linii-tramwajowej-w-ulicy-Wojska-Polskiego-na-odc-od-ul-Fran.html
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Powinno być:
1. Warunek określony w pkt 6.3.3.1 SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, w sposób należyty wykonał minimum 2 usługi (każda w ramach odrębnej umowy), polegające 
na pełnieniu nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem w zakresie robót budowlanych 
obejmujących budowę lub przebudowę drogi wraz z torowiskiem tramwajowym, budową lub przebudową 
oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia, o wartości nadzorowanych robót brutto łącznie nie 
mniejszej niż 50.000.000,00 PLN, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


