
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 7 – Przebicie wewnątrz-kwartałowe łączące ul. Ogrodową z Ogrodami

Karskiego w podziale na części:
(...)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364429563

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Piotrkowska 175

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-447

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112089

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00088726

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą: 
2023/BZP 00044894/02/P

Po zmianie: 
2023/BZP 00044894/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
[numeracja zgodna z SWZ] 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada
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zdolność kredytową na kwotę:
a) 100 000,00 PLN - dla cz.1
b) 100 000,00 PLN - dla cz.2 

Uwaga: 
W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje ww. środkami finansowymi lub zdolnością kredytową stanowiącymi/ą
sumę wartości wymaganych dla poszczególnych części zamówienia. 

3.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
3.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie – dla części 1 i 2 - tj.:
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonali 2 (dwie) roboty budowlane (każda w ramach odrębnej umowy) o łącznej wartości każdej z robót
nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto, z których każda obejmowała swoim zakresem budowę i/ lub przebudowę układu
geometryczno/przestrzennego ulic i/lub placu na terenie miejskim, w tym m. in. budowę i/lub przebudowę
chodnika/chodników/alejki/alejek wraz z oświetleniem terenu oraz obiektami małej architektury.
Uwaga: 
W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi robotami
budowlanymi dla każdej z części. 

3.4.2. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia – dla części 1 i 2 - tj.:
jedną osobą, na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
kierownika budowy i w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcje kierownika budowy nad dwoma
robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem roboty drogowe wraz z infrastrukturą podziemną obejmującej
budowę i/lub przebudowę układu geometrycznego/przestrzennego ulic i/lub placu na terenie miejskim, w tym m.in. budowę
i/lub przebudowę chodnika*/chodników*/alejki*/alejek* wraz z oświetleniem terenu oraz obiektami małej architektury o
łącznej wartości każdej z wykazanych robót, nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (brutto),
Uwaga: 
W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, zamawiający dopuszcza wykazanie się tą samą osobą dla każdej
z części. 

3.4.3. Przez pojęcie/pojęcia:
3.4.3.1. „budowa”, „przebudowa”, „obiekty małej architektury” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6,
7a i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3.4.3.2. „teren miejski” rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta;
3.4.3.3. „infrastruktura podziemna” rozumie się: wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci przyłącza, wodociąg,
kanalizację, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, kanalizacja kablowa
umieszczona bezpośrednio w ziemi lub kanałach technologicznych.
3.4.3.4 „układ geometryczno/przestrzenny ulic i/lub placu” rozumie się: układ ulicy i/lub placu dostosowany do
ukształtowania (odwzorowanie) osi ulicy i/lub placu na płaszczyźnie poziomej i pionowej w odniesieniu to terenów
przyległych ukształtowania i wzajemnego położenie obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisami
związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym.

(...) Ciąg dalszy w SWZ, rozdział III pkt. 3.4 .4. i następne.

Po zmianie: 
[numeracja zgodna z SWZ] 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada
zdolność kredytową na kwotę:
a) 100 000,00 PLN - dla cz.1
b) 50 000,00 PLN - dla cz.2 

Uwaga: 
W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje ww. środkami finansowymi lub zdolnością kredytową stanowiącymi/ą
sumę wartości wymaganych dla poszczególnych części zamówienia. 

3.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
3.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie – dla części 1 i 2 - tj.:
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w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonali 2 (dwie) roboty budowlane (każda w ramach odrębnej umowy) o łącznej wartości każdej z robót
nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto, z których każda obejmowała swoim zakresem budowę i/ lub przebudowę układu
geometryczno/przestrzennego ulic i/lub placu na terenie miejskim, w tym m. in. budowę i/lub przebudowę
chodnika/chodników/alejki/alejek wraz z oświetleniem terenu oraz obiektami małej architektury.
Uwaga: 
W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi robotami
budowlanymi dla każdej z części. 

3.4.2. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia – dla części 1 i 2 - tj.:
jedną osobą, na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
kierownika budowy i w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcje kierownika budowy nad dwoma
robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem roboty drogowe wraz z infrastrukturą podziemną obejmującej
budowę i/lub przebudowę układu geometrycznego/przestrzennego ulic i/lub placu na terenie miejskim, w tym m.in. budowę
i/lub przebudowę chodnika*/chodników*/alejki*/alejek* wraz z oświetleniem terenu oraz obiektami małej architektury o
łącznej wartości każdej z wykazanych robót, nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (brutto),
Uwaga: 
W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, zamawiający dopuszcza wykazanie się tą samą osobą dla każdej
z części. 

3.4.3. Przez pojęcie/pojęcia:
3.4.3.1. „budowa”, „przebudowa”, „obiekty małej architektury” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6,
7a i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3.4.3.2. „teren miejski” rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta;
3.4.3.3. „infrastruktura podziemna” rozumie się: wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci przyłącza, wodociąg,
kanalizację, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, kanalizacja kablowa
umieszczona bezpośrednio w ziemi lub kanałach technologicznych.
3.4.3.4 „układ geometryczno/przestrzenny ulic i/lub placu” rozumie się: układ ulicy i/lub placu dostosowany do
ukształtowania (odwzorowanie) osi ulicy i/lub placu na płaszczyźnie poziomej i pionowej w odniesieniu to terenów
przyległych ukształtowania i wzajemnego położenie obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisami
związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym.

(...) Ciąg dalszy w SWZ, rozdział III pkt. 3.4 .4. i następne.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2023-03-01 12:00

Po zmianie: 
2023-03-03 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2023-03-01 13:00

Po zmianie: 
2023-03-03 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2023-03-30

Po zmianie: 
2023-04-01
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