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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
ul. Zamkowa 16
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila- Wyleżych- Urząd Miejski w Pabianicach
Tel.: +48 422254600
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Faks: +48 422254669
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowy-bip.um.pabianice.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
ul. Zamkowa 16
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila- Wyleżych- Urząd Miejski w Pabianicach
Tel.: +48 422254600
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Faks: +48 422254669
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowy-bip.um.pabianice.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice –
Ksawerów”
Numer referencyjny: ZPK.271.3.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:

2/4

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III Części SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia
(OPZ) – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Pabianice
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-037589
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 048-104584
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/03/2018

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:
a)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na budowie* lub
przebudowie* torowiska tramwajowego o długości co najmniej 3000 mtp (metrów toru pojedynczego) z co
najmniej jednym rozjazdem wraz z siecią trakcyjną i podstacją trakcyjną, w tym co najmniej 1 (jedno) z tych
zamówień obejmowało również montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Wymaga się, aby wartość
robót budowlanych w zamówieniach spełniających wyżej opisane warunki opiewała na łączną kwotę co najmniej
40 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) brutto,
Oraz.
b)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia na usługi projektowe dla przedsięwzięcia
obejmującego budowę* lub przebudowę* torowiska tramwajowego o długości co najmniej 2000 mtp z co
najmniej jednym rozjazdem wraz z siecią trakcyjną tramwajową i budową/ przebudową podstacji trakcyjnej wraz
z ułożeniem kabli zasilających i powrotnych, przy czym wartość usług projektowych dla zamówień spełniających
wyżej wskazane warunki opiewała na łączną kwotę co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset
tysięcy złotych) brutto
Albo.
c)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 (jedno) zamówienie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
polegające na wykonaniu usług projektowych dla przedsięwzięcia obejmującego budowę* lub przebudowę*
torowiska tramwajowego oraz budowie* lub przebudowie* torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, o
długości co najmniej 3000 mtp z co najmniej jednym rozjazdem oraz montażem tablic dynamicznej informacji
pasażerskiej. Wymaga się aby zrealizowane zamówienie (w zakresie „zaprojektuj i wybuduj” – obejmujące
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usługi projektowe i roboty budowlane) opiewało na łączną kwotę co najmniej 42 000 000,00 PLN (słownie:
czterdzieści dwa miliony złotych) brutto.
Powinno być:
a)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy– w tym okresie zrealizował co najmniej:
-2 zamówienia polegające na budowie* lub przebudowie* torowiska tramwajowego o długości min. 3000
mtp z min. 1 rozjazdem z siecią trakcyjną. Wymaga się aby łączna wartość robót budowlanych dla min. 2
zamówień spełniających powyższe warunki (przez co rozumiemy też m.in. wartość użytych materiałów w
ramach wykonania robót budowlanych) opiewała w sumie min. na kwotę 40.000.000,00 zł brutto,-1 zamówienie
polegające na budowie* lub przebudowie* min. 1 podstacji trakcyjnej tramwajowej, -1 zamówienie polegające
na montażu min. 4 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej; wskazane powyżej zamówienia mogą być
wykonane w ramach jednej umowy jak i w ramach oddzielnych umów oraz
b)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie zrealizował co najmniej:
-2 zamówienia na usługi projektowe dla przedsięwzięcia obejmującego budowę* lub przebudowę* torowiska
tramwajowego o długości min. 2000 mtp z min. 1 rozjazdem wraz z siecią trakcyjną tramwajową, przy czym
łączna wartość usług projektowych dla min. 2 zamówień spełniających powyższe warunki opiewała na kwotę
w sumie min. 1.500.000,00zł brutto;-2 zamówienia na usługi projektowe dla przedsięwzięcia obejmującego
budowę* lub przebudowę* podstacji trakcyjnej tramwajowej z ułożeniem kabli trakcyjnych zasilających i
powrotnych; wskazane powyżej zamówienia mogą być wykonane w ramach jednej umowy jak i w ramach
oddzielnych umów albo
c)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy– w tym okresie zrealizował co najmniej:
-1 zamówienie w trybie zaprojektuj i wybuduj polegające na wykonaniu usług projektowych oraz robót
budowlanych dla przedsięwzięcia obejmującego budowę* lub przebudowę* torowiska tramwajowego z siecią
trakcyjną o długości min. 3000 mtp z min. 1 rozjazdem, przy czym wymaga się aby zrealizowane zamówienie
(w zakresie zaprojektuj i wybuduj obejmujące usługi projektowe i roboty budowlane) opiewało na łączną kwotę
min. 41.500.000,00 zł brutto, przez roboty budowlane rozumiemy też m.in. wartość użytych materiałów w
ramach wykonania robót budowlanych;-1 zamówienie w trybie zaprojektuj i wybuduj polegające na wykonaniu
usług projektowych dla przedsięwzięcia obejmującego budowę* lub przebudowę* podstacji trakcyjnej z
kablami zasilającymi i powrotnymi oraz budowie* lub przebudowie* min. 1 podstacji trakcyjnej tramwajowej;-1
zamówienie polegające na wykonaniu montażu min. 4 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, wskazane
powyżej zamówienia mogą być wykonane w ramach jednej umowy jak i w ramach oddzielnych umów albo
d)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy– w tym okresie zrealizował co najmniej:
-1 zamówienie w trybie zaprojektuj i wybuduj polegające na wykonaniu usług projektowych oraz robót
budowlanych dla przedsięwzięcia obejmującego budowę* lub przebudowę* torowiska tramwajowego z siecią
trakcyjną o długości min. 3000 mtp z min. 1 rozjazdem, wymaga się aby zrealizowane zamówienie (w zakresie
zaprojektuj i wybuduj obejmujące usługi projektowe i roboty budowlane) opiewało na łączną kwotę co najmniej
41.500.000,00 zł brutto, przez roboty budowlane rozumiemy też m.in. wartość użytych materiałów w ramach
wykonania robót budowlanych;-1 zamówienie polegające na budowie* lub przebudowie* min. 1 podstacji
trakcyjnej tramwajowej,-2 zamówienia na usługi projektowe dla przedsięwzięcia obejmującego budowę* lub
przebudowę* podstacji trakcyjnej tramwajowej z ułożeniem kabli trakcyjnych zasilających i powrotnych;-1
zamówienie polegające na wykonaniu montażu min. 4 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej; wskazane
zamówienia mogą być wykonane w ramach jednej umowy jak i w ramach oddzielnych umów.
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Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 22/07/2018
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 25/07/2018
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/04/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 27/04/2018
Czas lokalny: 12:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

