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WYKONAWCY 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest - Świadczenie usług nadzoru 
autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii tramwajowej  
w al. Śmigłego – Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego – Rydza  
na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego. 

ZIM-DZ.2621.18.2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej Pzp – do Zamawiającego zostały 

wniesione pytania1 Wykonawcy, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w pkt 6.3.3 na zapis "w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał/zakończył należycie usługi polegające na pełnieniu nadzorów autorskich przy 

realizacji dwóch inwestycji drogowych na terenie miejskim, w zakresie każdej z nich 

wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej wraz z torowiskiem, o łącznej 

minimalnej wartości brutto tych inwestycji 5 000 000 PLN lub jednej inwestycji drogowej 

na terenie miejskim, w zakresie której wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej 

o łącznej minimalnej wartości brutto inwestycji 10 000 000 PLN. 

 

Odpowiedz na pytanie nr 1 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści warunku udziału  

w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.3.3 SIWZ. 

 

 

Wyjaśnienia, o których mowa powyżej, nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 

 

                                                
1
 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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Powyższe wyjaśnienia, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10729,Swiadczenie-uslug-nadzoru-

autorskiego-dla-inwestycji-polegajacej-na-przebudowie-.html 

 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

powyższych udzielonych wyjaśnień.    

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska - Wójcik 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Anna Szeffer 
Główny Specjalista 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 638-58-37 
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