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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1863-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2023/S 001-001863

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 245-707095)

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:
Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej 
od skrzyżowania Rzgowska / Strażacka / Kurczaki do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.83.2022

II.1.2) Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla 
projektu pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania Rzgowska/Strażacka/Kurczaki do Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki.
2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia z 
załącznikami oraz w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/12/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 245-707095

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Wykaz i 
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia:
1.1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa 
termin 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, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a 
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami, zobowiązany jest wykazać usługi, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio 
uczestniczył.
(...)
Powinno być:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia:
1.1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa 
termin 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, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a 
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami, zobowiązany jest wykazać usługi, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio 
uczestniczył.
(...)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Minimalny 
poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
1.1. w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługi polegające na 
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wykonaniu: 2 (dwóch) opracowań lub koncepcji projektowych – każde na budowę lub przebudowę drogi/dróg o 
klasie co najmniej Z, dwujezdniowej / dwujezdniowych, o długości nie mniejszej niż 500 m, wraz z budową lub 
przebudową torowiska tramwajowego, w granicach administracyjnych miasta;
(...)
Powinno być:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
1.1. w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługi polegające na 
wykonaniu: 2 (dwóch) opracowań lub koncepcji projektowych – każde na budowę lub przebudowę drogi/dróg o 
klasie co najmniej Z, dwujezdniowej / dwujezdniowych, o długości nie mniejszej niż 500 m, wraz z budową lub 
przebudową torowiska tramwajowego, w granicach administracyjnych miasta;
(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 16/01/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/01/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 15/04/2023
Powinno być:
Data: 16/04/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/01/2023
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 17/01/2023
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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