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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49488-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Instalacje zasilania elektrycznego
2023/S 018-049488

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 003-006098)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres pocztowy: Al. Kościuszki 4
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-419
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Kokoszko
E-mail: janusz.kokoszko@umed.lodz.pl 
Tel.:  +42 2725940
Faks:  +48 422725948
Adresy internetowe:
Główny adres: http://umed.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Pomorska 251
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 92-213
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Kokoszko
E-mail: janusz.kokoszko@umed.lodz.pl 
Tel.:  +42 2725940
Faks:  +48 422725948
Adresy internetowe:
Główny adres: http://umed.pl

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

II.1.1) Nazwa:
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Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu CKD UM w Łodzi – wykonanie instalacji PV na 
konstrukcjach wsporczych wraz z instalacjami towarzyszącymi w formule zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: ZP/155/2022

II.1.2) Główny kod CPV
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji PV na konstrukcjach wsporczych wraz z instalacjami 
towarzyszącymi, budowa abonenckiej stacji transformatorowej SO2, przebudowa stacji C14, przebudowa 
linii kablowych SN-15kV oraz linii kablowych nN-0,4kV w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja 
strategicznego budynku kampusu CKD UM w Łodzi” (nr POIS.01.03.01-00-0004/22) w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie 
efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

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

20/01/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 003-006098

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
a) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy co 
najmniej 400 kWp na czynnych budynkach należących do klasy 1264 PKOB - Budynki szpitali i zakładów opieki 
medycznej
Powinno być:
a) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 
100 kWp z podłączeniem do systemu energetycznego zasilającego budynek lub zespół budynków, należący do 
klasy 1264 PKOB - Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
Powinno być:
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
3. Niniejsze postępowanie stanowi część większego zamówienia realizowanego w odrębnych procedurach. 
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części, z których każda część realizowana jest w 
ramach odrębnego postępowania przetargowego, obejmującego niniejsze postępowanie oraz: wykonanie 
termomodernizacji budynku A1 w zakresie elewacji, wymianie opraw. oświetleniowych, wykonanie instalacji cwu 
z wykorzystaniem pompy ciepła oraz wykonanie przebudowy systemu BMS w budynku A1.
Powinno być:
3. Niniejsze postępowanie stanowi część większego zamówienia realizowanego w odrębnych procedurach. 
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 5 części, z których każda część realizowana jest w 
ramach odrębnego postępowania przetargowego, obejmującego niniejsze postępowanie oraz: wykonanie 
termomodernizacji budynku A1 w zakresie elewacji, wymianie opraw. oświetleniowych, wykonanie instalacji cwu 
z wykorzystaniem pompy ciepła oraz wykonanie przebudowy systemu BMS w budynku A1.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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