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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
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:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w
Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
Numer referencyjny: ZPK.271.6.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71247000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla
projektów:
a) „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” – Nr Umowy o dofinansowanie projektu: UDA RPLD.03.01.01-10-0003/17
b) „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” Nr Umowy o dofinansowanie projektu: UDA RPLD.03.01.02-10-0004/17.
Inżynier będzie kompleksowo zarządzał wszystkimi robotami, usługami i dostawami niezbędnymi dla realizacji
projektów, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
Szczegółowy zakres usług zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Pabianice
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-053794
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 072-159697
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/04/2018

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: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu
dlaprojektów:
a) „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” – Nr Umowy o dofinansowanie projektu: UDA RPLD.03.01.01-10-0003/17
b) „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” Nr Umowy o dofinansowanie projektu: UDA RPLD.03.01.02-10-0004/17.
Inżynier będzie kompleksowo zarządzał wszystkimi robotami, usługami i dostawami niezbędnymi dla
realizacjiprojektów, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji
IstotnychWarunków Zamówienia (SIWZ).
Szczegółowy zakres usług zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu
dlaprojektów:
a) „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” – Nr Umowy o dofinansowanie projektu: UDA RPLD.03.01.01-10-0003/17
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b) „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” Nr Umowy o dofinansowanie projektu: UDA RPLD.03.01.02-10-0004/17.
Inżynier będzie kompleksowo zarządzał wszystkimi robotami, usługami i dostawami niezbędnymi dla realizacji
projektów, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
Szczegółowy zakres usług zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przez Miasto
Pabianice i Gminę Ksawerów (Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia postępowania jest Miasto
Pabianice).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej, jeśli wykaże się
doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera
Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub tożsamej funkcji dla zadań polegających na budowie lub przebudowie
linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego o wartości nadzorowanych robót budowlanych nie
mniejszej niż 25 000 000 PLN brutto każda inwestycja, przy czym co najmniej jedna z ww. usług zrealizowana
była w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub w oparciu o warunki kontraktowe równoważne. Za usługę
polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania należy rozumieć usługę polegającą na pełnieniu
funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego lub tożsame funkcje polegające na zarządzaniu, kontroli
i nadzorze inwestorskim oraz współpracy z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości. Przed budowę
lub przebudowę linii tramwajowej należy rozumieć roboty dotyczące metrów toru bieżącego o długości co
najmniej 1 km. Zamawiający uzna tylko budowy /zadania /kontrakty, które zostały zakończone i odebrane
przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa
Przejęcia- dla Kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC lub podpisanie protokołu odbioru robót
lub równoważnego dokumentu- w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia.
Przez warunki kontraktowe równoważne rozumie się warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków
Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej.
Ze względu na obiektywnie uzasadniony charakter przedmiotowego zamówienia polegającego na pełnieniu
funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub tożsamej funkcji dla zadań polegających na budowie
i/lub przebudowie linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego, zgodnie z przepisami art. 23 ust.5
ustawy, Zamawiający w przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania dwóch wymaganych usług za spełniony– jeżeli Wykonawca
składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług, albo jeden z uczestników konsorcjum
wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego
doświadczenia i polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy – podmiot
ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług.
Powinno być:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej, jeśli wykaże się
doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera
Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub tożsamej funkcji dla zadań polegających na budowie lub przebudowie
linii tramwajowej lub kolejowej wraz z przebudową układu drogowego, o wartości nadzorowanych robót
budowlanych nie mniejszej niż 25 000 000 PLN brutto każda inwestycja, przy czym co najmniej jedna z
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ww. usług zrealizowana była w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub w oparciu o warunki kontraktowe
równoważne.
Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania należy rozumieć usługę polegającą
na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego lub tożsame funkcje polegające na
zarządzaniu, kontroli i nadzorze inwestorskim oraz współpracy z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości.
Przed budowę lub przebudowę linii tramwajowej należy rozumieć roboty dotyczące metrów toru bieżącego
o długości co najmniej 1 km. Zamawiający uzna tylko budowy /zadania /kontrakty, które zostały zakończone
i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej
Świadectwa Przejęcia- dla Kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC lub podpisanie protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu- w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa
Przejęcia. Przez warunki kontraktowe równoważne rozumie się warunki powstałe poprzez dostosowanie
Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej.
Zamawiający w przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy
w zakresie dotyczącym wykonania dwóch wymaganych usług za spełniony – jeżeli Wykonawca składający
ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług, albo uczestnicy konsorcjum łącznie wykażą
się realizacją dwóch wymaganych usług, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego
doświadczenia i polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy –
Wykonawca i podmiot muszą łącznie wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług.
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: 03/08/2018
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 12.06.2018 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego
tj. Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2018 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim
w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, pokój 21.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 12:00
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Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów - początek
Zamiast:
Data: 25/06/2018
Powinno być:
Data: 25/07/2018
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

