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Łódź, dnia    10.11.2020 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” 
 
I.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 XVI 

 
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 co najmniej dwie roboty 
budowlane, których łączna wartość jest nie mniejsza  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  budynku 
mieszkalnego lub użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub 
pustaków.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę warunku opisanego  
w pkt. 6.3.3.1 TOM I SIWZ dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie  
z pkt. II.1 niniejszego pisma.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
1. pkt 6.3.3.1. TOM I SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

„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 dwie roboty budowlane  
o łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto, każda obejmująca  
co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne, polegająca  
na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie  budynku mieszkalnego lub 
użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków.  

 

2. pkt 6.3.3.1.2 TOM I SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
„Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 
(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca 
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie 
wykonywał wykazywanego zakresu prac. 
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia  
w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych 
dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych 
przez wykonawcę faktur. 
 
Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum uczestniczył w realizacji dwóch robót 
budowlanych każda polegająca na remoncie budynku użyteczności publicznej  
o ścianach murowanych z cegieł o łącznej wartości tych robót  5.000.000,00 PLN brutto, 
ale faktycznie wykonywał wyłącznie zakres prac związany z wykonaniem prac 
instalacyjnych.  
Zatem nie może się w celu wykazania spełniania warunku posłużyć doświadczeniem 
całego konsorcjum, gdyż faktycznie nie wykonywał prac ogólnobudowlanych  
i konstrukcyjnych.” 

 

3. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 03.12.2020 r..  

Ofertę należy złożyć do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi o godzinie 

13:00. 

Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert  wprowadza się do pkt. 14.1, i 

18.1.1 SIWZ TOM I. 
 
 
Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
 
Powyższe wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: http://zim.lodz.bip-
e.pl/zim/zamowienia-publiczne.  
Dodatkowo zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert na stronie internetowej 
https://miniportal.uzp.gov.pl. 
 

http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
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Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
w ofercie treści udzielonych wyjaśnień i wprowadzonych zmian. 
 

 
 

 

 

 
 DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
                               /podpis nieczytelny/ 

    Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska   
Wydział Zamówień Publicznych                      
tel. 42/ 638-58-37 

 


