
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_n00382ea
NO_DOC_EXT: 2021-008322
SOFTWARE VERSION: 11.0.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: a.piernikowska@zim.uml.lodz.pl

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 5

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: 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

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 17
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-731
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:
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 (...)
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.41.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „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”, z podziałem na zadania.
2. Zamówienie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzką Spółkę 
Infrastrukturalną w podziale na Zadania: Zadanie 1 realizowane jest w całości przez ZIM i dopuszcza prawo 
opcji, Zadanie 2 realizowane jest w całości przez ŁSI.

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

19/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n00382ea
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-178813
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639306
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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone. Wzór wykazu robót zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym 
mowa w pkt 7.3. SIWZ.
Powinno być:
1.1. wykazu robót budowlanych 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 rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone. Wzór wykazu robót 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:
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639306-2020:TEXT:PL:HTML
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1. Warunek określony w pkt 6.3.3.1 SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończył:
1.1. dwa zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), z których każde obejmowało 
budowę lub przebudowę drogi wraz z torowiskiem tramwajowym i budową lub przebudową oświetlenia 
ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 000,00 zł,
1.2. trzy zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), polegające na budowie lub 
przebudowie sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej 1 500,00 m.
2. Dodatkowe wymagania dotyczące warunku, o którym mowa w pkt 6.3.3.1:
2.1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333, ze zm.).
2.2. Przez pojęcia „droga”, „torowisko tramwajowe” rozumie się pojęcia zdefiniowane w art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).
(...)
3. Warunek określony w pkt 6.3.3.3 SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował do realizacji zamówienia co najmniej:
3.1. jedną osobą na stanowisko kierownika robót drogowych, która będzie jednocześnie pełnić funkcję 
kierownika budowy w zakresie Zadania 1 (...),
3.2. jedną osobą na stanowisko kierownika robót teletechnicznych (...),
3.3. jedną osobą na stanowisko kierownika robót wodociągowo-kanalizacyjnych (...),
3.4. jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych (...),
3.5. jedną osobą na stanowisko kierownika robót c.o. (...),
3.6. jedną osobą na stanowisko kierownika robót gazowych (...),
3.7. jedną osobą na stanowisko projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności inżynieryjnej drogowej (...),
3.8. jedną osobą na stanowisko projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (...),
3.9. jedną osobą na stanowisko kierownika budowy w zakresie Zadania 2, posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (...).
4. Dodatkowe wymagania dotyczące warunku, o którym mowa w pkt 6.3.3.3:
4.1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.).
4.2. Przez pojęcia „droga”, „torowisko tramwajowe” rozumie się pojęcia zdefiniowane w art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).
4.3. Przez pojęcie „drogowy obiekt inżynierski” należy rozumieć zgodnie z definicją art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, ze zm.) tj.: obiekt mostowy (w tym: most, 
wiadukt, estakada), tunel, przepust, konstrukcję oporową.
4.4. Przez pojęcie „dokumentacji projektowej” rozumie się zbiór dokumentów zdefiniowany w § 4 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
4.5. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju 
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z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych (...)
Powinno być:
1. Warunek określony w pkt 6.3.3.1 SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończył:
1.1. dwa zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), z których każde obejmowało 
budowę lub przebudowę drogi wraz z torowiskiem tramwajowym i budową lub przebudową oświetlenia 
ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 000,00 zł,
1.2. trzy zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), polegające na budowie lub 
przebudowie sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej 1 500,00 m.
2. Dodatkowe wymagania dotyczące warunku, o którym mowa w pkt 6.3.3.1:
2.1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333, ze zm.).
2.2. Przez pojęcia „droga”, „torowisko tramwajowe” rozumie się pojęcia zdefiniowane w art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).
(...)
3. Warunek określony w pkt 6.3.3.3 SIWZ zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował do realizacji zamówienia co najmniej:
3.1. jedną osobą na stanowisko kierownika robót drogowych, która będzie jednocześnie pełnić funkcję 
kierownika budowy w zakresie Zadania 1 (...),
3.2. jedną osobą na stanowisko kierownika robót teletechnicznych (...),
3.3. jedną osobą na stanowisko kierownika robót wodociągowo-kanalizacyjnych (...),
3.4. jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych (...),
3.5. jedną osobą na stanowisko kierownika robót c.o. (...),
3.6. jedną osobą na stanowisko kierownika robót gazowych (...),
3.7. jedną osobą na stanowisko projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności inżynieryjnej drogowej (...),
3.8. jedną osobą na stanowisko projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (...),
3.9. jedną osobą na stanowisko kierownika budowy w zakresie Zadania 2, posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (...).
4. Dodatkowe wymagania dotyczące warunku, o którym mowa w pkt 6.3.3.3:
4.1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.).
4.2. Przez pojęcia „droga”, „torowisko tramwajowe” rozumie się pojęcia zdefiniowane w art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.).
4.3. (usunięto)
4.4. Przez pojęcie „dokumentacji projektowej” rozumie się zbiór dokumentów zdefiniowany w § 4 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
4.5. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju 
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z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych (...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


