
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., 
Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
(Projekt 1) 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 1 z 2 

 

Łódź, dnia    15.07.2020 r. 
 
ZIM-DZ. 2621.9.2020 
 

 
WYKONAWCY 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu    
nieograniczonego na: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - 
Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji 
budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków 
gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji  
budynku frontowego” 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp – do 
Zamawiającego zostało wniesione pytanie1 Wykonawcy, na które Zamawiający udziela 
poniższej odpowiedzi.  

 
ZESTAW 1 

 
Pytanie 1 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zakresie kryterium oceny oferty 
dotyczącego doświadczenia wykonawcy wg. Poniższego zapisu? 
 

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną  
o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto obejmującą co najmniej roboty 
ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne, a polegającą na remoncie lub 
przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub budowie budynku mieszkalnego lub 
użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę opisanego warunku. Jest ona 
niezasadna z uwagi na fakt, że realizacja nowego obiektu budowlanego w znacznym 
stopniu odbiega od zakresu prac przewidzianych do wykonania w niniejszym 
postępowaniu. 

                                                
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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Powyższe wyjaśnienia, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne 
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia  
w ofercie treści udzielonego wyjaśnienia. 
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/podpis nieczytelny/ 
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Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska   
Wydział Zamówień Publicznych                      
tel. 42/ 638-58-37 
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