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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
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: https://www.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: https://www.bip.um.pabianice.pl

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

Nazwa:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu "Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice Ksawerów"
Numer referencyjny: ZPK.271.6.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71247000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia to wykonanie usług polegających na pełniniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla
projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” Nr Umowy o dofinansowanie: UDA RPLD.03.01.02-10-0004/17. Wykonawca ma pełnić funkcję Inżyniera zgodnie z rolą opisaną w Warunkach
Ogólnych Kontraktu: „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę
(4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 wraz z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)), względnie
z nową wersją tłumaczenia tych warunków, opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów
Konsultantów i zmieniającymi je Warunkami Szczególnymi, oraz ma pełnić ma funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na
prowadzenie robót oraz wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach przy realizacji każdego Projektu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Pabianice
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-098740
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 136-335320
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/07/2019

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
Dopuszcza się łączenie przez tę samą osobę nie więcej niż dwóch funkcji w sposób następujący: jedna
osobamoże łączyć dwie z trzech funkcji wymienionej w lit. a, e, i, kolejna osoba może łączyć dwie funkcje
wskazane wlit. b oraz j, kolejne osoby mogą łączyć dwie z trzech funkcji wskazanych w lit. d, g, h.
Powinno być:
Zamawiający dopuszcza łączenie przez tę samą osobę różnych funkcji wymienionych w pkt a.- j.
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: 18/10/2019
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 20/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,
95-200Pabianice, POLSKA), pokój nr 4.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje
poprzez użycie aplikacji do Szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Powinno być:
Data: 22/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,
95-200Pabianice, POLSKA), pokój nr 4.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert
następujepoprzez użycie aplikacji do Szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzezodszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/08/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na
ich zasoby, składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia dowodów, w szczególności zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz złożenia oświadczenia, o którym
mowa w ust. 7.1. SIWZ (JEDZ) dotyczącego tego podmiotu.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP),
zamiast dokumentów, o których mowa w ust 7.17 pkt 4) SIWZ,
a) lit. b) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
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b) lit. a), c) i d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
c) dokumenty, o których mowa w ust. 7.17, pkt 5 lit. a i ust. 7.17 pkt.5 lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w
ust. 7.17 pkt 5 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.17 pkt 5 lit. a) i b) SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Ust. 7.17, pkt. 5 lit. c) SIWZ stosuje się odpowiednio.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w ust. 7.17 pkt. 4 lit. b) SIWZ, składa dokument, o którym
mowa w ust. 7.17 pkt 5 lit. a) SIWZ, w zakresie z art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument ma dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje
się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

