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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190
Łódź
90-368
Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Grabowski
Tel.:  +48 426649100
E-mail: zamowienia@lsi.net.pl 
Faks:  +48 426649102
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lsi.net.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach:
Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej (...)
Numer referencyjny: BZU.IG.2291-20/18

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Postępowanie: „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów
sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach
Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ul. Cyprysowej i Rodzinnej
wraz z usługą sprawowania nadzoru autorskiego na zasadach określonych we wzorze umowy. Przedmiotem
zamówienia jest:
-opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarem robót, informacją
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot (zwaną
dalej na potrzeby niniejszego postępowania” dokumentacją projektową”) umożliwiającego realizację inwestycji,
zawierającego niezbędne do wykonania zadania dokumentacje branżowe, uzgodnienia, decyzje oraz
prawomocne pozwolenia na budowę dla:
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-sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową, na
zasadach określonych we wzorze umowy.

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

09/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: raf23
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-146603
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 191-432792
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/10/2018

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.1.2
Zamiast:
I. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia aktualny na dzień
składania ofert
1. JEDZ powinien zawierać co najmniej:
1) informacje identyfikujące wykonawcę (Część II)
2) oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) Wykluczenia
(CzęśćIII)
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca
wypełnia jedynie sekcję „α” w Część IV formularza JEDZ. Wówczas weryfikacji spełniania warunków udziału
w postępowaniu, określonych w sekcji III.1.3) Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty, o których mowa w
sekcji III.1.3), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego
4) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
5) informacje (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne
dokumentacji)niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów bezpośrednio za pomocą
ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych – jeżeli oświadczenia lub dokumenty są dostępne w formie
elektronicznej
6) formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki
przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (Część VI)
7) data, podpis (Część VI)
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z tych
Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). W odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
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postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których
to dotyczy:
— odrębny jednolity dokument (JEDZ),
— oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.
Szczegółowe informacje na temat JEDZ zawarte są w SIWZ.
II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej gr. kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem
oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
którym mowa w niniejszym punkcie.
Powinno być:
I. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia Wykonawca przesyła Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualny na dzień składania ofert
1. JEDZ powinien zawierać co najmniej:
1) informacje identyfikujące wykonawcę (Część II)
2) oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) Wykluczenia
(CzęśćIII)
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca
wypełnia jedynie sekcję „α” w Część IV formularza JEDZ. Wówczas weryfikacji spełniania warunków udziału
w postępowaniu, określonych w sekcji III.1.3) Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty, o których mowa w
sekcji III.1.3), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego
4) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
5) informacje (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne
dokumentacji)niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów bezpośrednio za pomocą
ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych – jeżeli oświadczenia lub dokumenty są dostępne w formie
elektronicznej
6) formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki
przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (Część VI)
7) data, podpis (Część VI)
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z tych
Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). W odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których
to dotyczy:
— odrębny jednolity dokument (JEDZ),
— oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.
Szczegółowe informacje na temat JEDZ zawarte są w SIWZ.
II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
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do tej samej gr. kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem
oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
którym mowa w niniejszym punkcie.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


