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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
ul. Wojska Polskiego 121
Łódź
91-726
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Janik-Kosmynka
Tel.:  +48 422547444/30
E-mail: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl 
Faks:  +48 422547418
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.asp.lodz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum
Designu w Łodzi - zagospodarowanie terenu
Numer referencyjny: KBA.261.41.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obiekcie położonym przy ul. Księży Młyn 13/15 w Łodzi.
Szczegółowy zakres pracy wskazany jest w SIWZ i dokumentacji projektowej.

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

05/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Agathon1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-102143
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 141-346448

mailto:zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl
https://www.asp.lodz.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346448-2019:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/07/2019

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
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c)
SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, w tym:
- 1 robota budowlana o charakterze wielobranżowym, obejmująca co najmniej roboty ogólnobudowlane,
instalacje elektryczne, instalacje sanitarne zewnętrzne i roboty ziemne łącznie o wartości min. 2.000.000 zł.
(dwa miliony złotych) brutto w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.
W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli dniem publikacji jest dzień w
którym NBP nie publikuje średniego kursu walut, przyjęty zostanie kurs z dnia następnego po dniu publikacji
ogłoszenia.
- 1 robota budowlana obejmująca roboty drogowe, ziemne, zagospodarowania terenu o wartości min. 1.000.000
zł. (jeden milion złotych) brutto.
Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w SIWZ;
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c)
SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, w tym:
- 1 robota budowlana o charakterze wielobranżowym, obejmująca co najmniej roboty ogólnobudowlane,
instalacje elektryczne, instalacje sanitarne zewnętrzne i roboty ziemne łącznie o wartości min. 2.000.000 zł.
(dwa miliony złotych) brutto w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.
W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli dniem publikacji jest dzień w
którym NBP nie publikuje średniego kursu walut, przyjęty zostanie kurs z dnia następnego po dniu publikacji
ogłoszenia.
- 1 robota budowlana obejmująca roboty ogólnobudowlane lub ziemne lub zagospodarowania terenu o wartości
min. 1.000.000 zł. (jeden milion złotych) brutto.
Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w SIWZ;
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/08/2019
Czas lokalny: 11:00
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Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


