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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/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: Agnieszka Jędrzejczak
Tel.:  +48 426649100
E-mail: zamowienia@lsi.net.pl 
Faks:  +48 426649102
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lsi.net.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Łódź, w imieniu którego działa Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Polska
E-mail: komunalny@uml.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uml.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i
deszczowej miasta Łodzi (...)
Numer referencyjny: BZU.AJ.2291-29/18

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@lsi.net.pl
http://bip.lsi.net.pl
mailto:komunalny@uml.lodz.pl
http://uml.lodz.pl
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„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i
deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego
optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie
dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem
jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”.
Przedmiot zamów:
1)paszportyzacja istniejąc. sieci kanalizacji ogólnospław. i deszcz. m. Łodzi wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
2)opracow., kalibracja i wdrożenie matematycz. modelu hydr. sieci kanalizacji ogólnospław. i deszczowej m.
Łodzi,
3)opracowanie i prezentacja wielobranż. koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestyc.
4)uzyskanie decyzji o środowisk. uwarunkowaniach dla działań inwestyc. oraz decyzji lokalizacyj.
5) świadczenie usługi wsparcia technicz. dla modelu hydr.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

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

19/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: raf23
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-155194
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454863
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/10/2018

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.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
3) Specjalista ds. koncepcji programowo - przestrzennej – programu inwestycyjnego optymalizacji pracy
istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny (1 osoba), który spełnia następujące
warunki: a) ukończył studia i posiada wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) w zakresie inżynierii/ochrony
środowiska, b) posiada doświadczenie zawodowe, nabyte po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, o których
mowa w pkt a), polegające na: -opracowaniu, jako członek Zespołu, koncepcji skanalizowania o wartości nie
mniejszej niż 50 000 PLN brutto, -opracowaniu dokumentacji projektowej wymagającej uzyskania decyzji
środowiskowej i lokalizacyjnej.
W celu wykazania spełniania warunku doświadczenia zawodowego przez w/w specjalistę, dopuszczalne jest
posłużenie się jednym opracowaniem, o ile jego zakres, wartość, przedmiot umożliwiają wykazanie spełnienia
wszystkich wymogów, o których mowa w pkt b).
Powinno być:
3) Specjalista ds. koncepcji programowo - przestrzennej – programu inwestycyjnego optymalizacji pracy
istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny (1 osoba), który spełnia następujące

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454863-2018:TEXT:PL:HTML
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warunki: a) ukończył studia i posiada wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) w zakresie inżynierii/ochrony
środowiska, b) posiada doświadczenie zawodowe, nabyte po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, o których
mowa w pkt a), polegające na: -opracowaniu, jako członek Zespołu, koncepcji skanalizowania o wartości nie
mniejszej niż 50 000 PLN brutto, -opracowaniu, jako członek Zespołu, dokumentacji projektowej wymagającej
uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej.
W celu wykazania spełniania warunku doświadczenia zawodowego przez w/w specjalistę, dopuszczalne jest
posłużenie się jednym opracowaniem, o ile jego zakres, wartość, przedmiot umożliwiają wykazanie spełnienia
wszystkich wymogów, o których mowa w pkt b).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/12/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 05/12/2018
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Pozostałe zapisy ogłoszenia - bez zmian.


