LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F14
R2.0.9.S02
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

Pabianice
2018-065662
9.6.5
ENOTICES
EU
/
efila@um.pabianice.pl
YES
YES

1/9

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:
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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:
30/04/2018
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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki
TramwajMetropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III Części SIWZ pn. Opis przedmiotu
zamówienia(OPZ) – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
4.Roboty będące przedmiotem postępowania przetargowego będą wykonane zgodnie z
„WarunkamiKontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy” (dla urządzeń elektrycznych i
mechanicznych orazrobót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę), edycja 4, wydanie
angielsko-polskieniezmienione z 2008 z erratą (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) przygotowane
i opublikowaneprzez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils-FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, dostępne pod adresem: SIDIR PL
00-238 Warszawa,ul. Długa 23/25 lok.101 e-mail: biuro@sidir.pl ; www.sidir.pl.
5.Program Funkcjonalno-Użytkowy może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowelub
pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, awszelkie
towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalneparametry
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawianeprzez
Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiającyrozumie
wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowychproducentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomuoczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotuzamówienia
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszczajednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej napoziomie parametrów
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wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lublepszych.
Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
6.Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie
materiałylub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje,
podając ichparametry techniczne.
7.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców
rozwiązańrównoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie
powołasię na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że
oferowaneprzez niego prace spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8.Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.
Dodatkowe informacje dotyczących Opisu przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III ust. 9-17 SIWZ.
Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RegionalnegoProgramu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, zatrudnienia przez Wykonawcę lubPodwykonawcę
na podstawie umowy o pracę (na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę w sposób określonyw art. 22 §1
ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)) osóbwykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazanych we wzorze umowy znajdującej się wCzęści II SIWZ.
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotyczące
postępowaniai zamówienia (w tym informacje, o których mowa w art. 41 ustawy Pzp) zostały zamieszczone
na stronieinternetowej zamawiającego w dokumentach składających się na specyfikację istotnych warunków
zamówienia.
Powinno być:
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).
4.Roboty będące przedmiotem postępowania przetargowego będą wykonane zgodnie z „Warunkami
Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy” (dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę), edycja 4, wydanie angielsko-polskie
niezmienione z 2008 z erratą (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) przygotowane i opublikowane
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des IngénieursConseils-FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, dostępne pod adresem: SIDIR PL 00-238
Warszawa,ul. Długa 23/25 lok.101 e-mail: biuro@sidir.pl ; www.sidir.pl.
5.Program Funkcjonalno-Użytkowy może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe
lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert zawierających takie
materiały i urządzenia (produkty) równoważne, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące
od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych
parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych
źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta,
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych
i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy
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produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma
wyłącznie charakter przykładowy.”
6.Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały
lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich
parametry techniczne.
7.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań
równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła
się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego prace spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8.Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.
Dodatkowe informacje dotyczących Opisu przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III ust. 9-17 SIWZ.
Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę w sposób określony
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)) osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazanych we wzorze umowy znajdującej się w
Części II SIWZ.
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotyczące postępowania
i zamówienia (w tym informacje, o których mowa w art. 41 ustawy Pzp) zostały zamieszczone na stronie
internetowej zamawiającego w dokumentach składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przez: Miasto Pabianice i Gminę
Ksawerów.
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 zamówienia polegające na budowie* lub przebudowie* torowiska tramwajowego o długości min. 3000mtp z
min. 1 rozjazdem z siecią trakcyjną. Wymaga się aby łączna wartość robót budowlanych dla min. 2zamówień
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
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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;-1zamówienie 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 najmniej41.500.000,00 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;-1zamówienie 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.
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,
-1 zamówienie polegające na montażu min. 4 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej;
wskazane wyżej zamówienia (w osobnych tiretach) mogą być wykonane w ramach jednej umowy jak i
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 z ułożeniem kabli trakcyjnych zasilających i powrotnych;
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wskazane wyżej zamówienia (w osobnych tiretach) mogą być wykonane w ramach jednej umowy jak i
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;
-1 zamówienie polegające na wykonaniu montażu min. 4 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej,
wskazane wyżej zamówienia (w osobnych tiretach) mogą być wykonane w ramach jednej umowy jak i
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 min.
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,
-2 zamówienia na usługi projektowe dla przedsięwzięcia obejmującego budowę* lub przebudowę* podstacji
trakcyjnej z ułożeniem kabli trakcyjnych zasilających i powrotnych;
-1 zamówienie polegające na wykonaniu montażu min. 4 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej;
wskazane wyżej zamówienia (w osobnych tiretach) mogą być wykonane w ramach jednej umowy jak i
oddzielnych umów.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony
złotych)przed upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 45 i 46 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw
dokonuje oceny ofert, a następnie badania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art.
24aa ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 pkt 13–23 oraz
ust. 5 pkt 1-8ustawy Pzp. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu
Zamówienia(JEDZ). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca
składa dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2 ppkt 2.1-2.10 SIWZ: 1) informację z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie z w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 2) zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument
potwierdzający,że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
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lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 4) odpisu z
właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust.5
pkt 1 ustawy 5)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające
dokonanie płatności tych należności 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 7) oświadczenie Wykonawcy o
braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności
lub grzywny w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust.5 i 6 ustawy, 8) oświadczenie Wykonawcy o
braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym zgodnie z art.
24 ust. 5 pkt 7ustawy, 9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
10) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o których
mowa w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ Wykonawca składa dokumenty wskazane w Rozdziale VI ust. 12 i 13 SIWZ.
Jeżeli Wykonawca z siedzibą na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium RP której dotyczy dokument z Rozdziału VI ust. 2 ppkt 2.1) SIWZ składa dokumenty zgodnie ze
wskazówkami w Rozdziale VI ust.14 SIWZ. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przewiduje udzielenie
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP- zamówień udzielonych dotychczasowemu
wykonawcy, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w zakresie budowy lub
przebudowy torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, ustawienia tablic dynamicznej informacji pasażerskiej,
budowy sieci światłowodowej związanej z systemem transportowym, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego do 20 % jego wartości.
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych)przed
upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 45 i 46 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokonuje oceny
ofert, a następnie badania czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający
przewiduje podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 ustawy Pzp.
Wykonawca z ofertą składa oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia(JEDZ). W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty
wymienione w rozdziale VI ust. 2 ppkt 2.1-2.10 SIWZ: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 i ust.5 pkt 5 i 6 ustawy 2) zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument
potwierdzający, że zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 4) odpis z właściwego rejestru
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
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do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy 5)
oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania
prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym na podstawie art. 24 ust.5 i 6 ustawy 8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania
wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7
ustawy 9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; 10) oświadczenie
Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo jej braku. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów wskazanych w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ
składa dokumenty wskazane w Rozdziale VI ust. 12 i 13 SIWZ. Wykonawca z siedzibą na terytorium RP w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP której dotyczy dokument z Rozdziału
VI ust. 2 ppkt 2.1) SIWZ składa dokumenty zgodnie ze wskazówkami w Rozdziale VI ust.14 SIWZ. W zakresie
nieuregulowanym w SIWZ stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZPzamówień udzielonych dotychczasowemu wykonawcy, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, ustawienia tablic
dynamicznej informacji pasażerskiej, budowy sieci światłowodowej związanej z systemem transportowym, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego do 20 % jego wartości.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07.05.2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 18.05.2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2018 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego
tj.: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2018 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: w Urzędzie
Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
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: 04/08/2018
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2018
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
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Data: 07/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/05/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

