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ZAMAWIAJĄCY  
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich  
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175  
NIP: 725-21-32-934  
http://zim.lodz.bip-e.pl Łódź, dnia    27.11.2020 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” ZIM-DZ.2621.9.2020 
 
 
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 zostały wniesione pytania1 Wykonawców, na które Zamawiający udziela 
poniższych odpowiedzi.  

ZESTAW 3 
 
 Pytanie 1 
Zwracamy uwagę na fakt, iż dokumentacja projektowa nie obejmuje dokumentacji 
projektu wykonawczego na instalacje elektryczne. Prosimy o uzupełnienie.  

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem przetargu nie jest objęty remont elewacji 
obiektów przylegających do terenu zewnętrznego należącego do obiektów od tej strony.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zakres robót obejmuje remont elewacji budynków, będących 
przedmiotem przetargu, tj. Włókiennicza 2 i Wschodnia 52. 

                                                 
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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Pytanie 3 
Prosimy o potwierdzenie, czy w związku z wykonywaniem przyłącza zgodnie z tabelą 
elementów scalonych wymagane będą dodatkowe uzgodnienia z gestorami.                  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o przekazanie warunków przyłączeń do 
planowanej inwestycji.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił wszystkie materiały, jakie były w jego posiadaniu. Wykonawca 
ma obowiązek dokonania uzgodnień z gestorami, jeśli takowe są wymagane na etapie 
realizacji inwestycji i warunkują odbiory techniczne wykonanych robót przez gestorów 
sieci, zarządcę drogi, itd. 
 
Pytanie 4 
Z informacji udostępnionych na stronach Zamawiającego wynika, że prace dotyczące 
inwestycji były już realizowane przez wykonawcę wyłonionego w poprzednim 
postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy 
Zamawiający dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji opracowanej 
w ramach poprzedniego postępowania, umożliwiającymi wykorzystanie dokumentacji na 
etapie bieżącego przetargu. Prosimy o udzielenie odpowiedzi również w odniesieniu do 
projektu wykonawczego na instalacje elektryczne, o którym mowa w pyt. 1.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, ze posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 
opracowanej w ramach realizacji poprzedniej umowy, która dotyczyła tego samego 
obiektu, w zakresie projektu budowlanego jak i projektów wykonawczych. Zamawiający 
przekaże do wykorzystania przedmiotowe projekty Wykonawcy wyłonionemu w ramach 
niniejszego postępowania. 

 
ZESTAW 4 

 
Pytanie 1 
Pkt 3.1.1., pkt 3.1.2. – prosimy o usunięcie wymogu, zgodnie z którym Wykonawca ma 
wykonać inwentaryzację robót wykonanych w ramach poprzedniego etapu oraz dokonać 
weryfikacji wszelkich opracowań otrzymanych od Zamawiającego (m.in. inwentaryzacji, 
badań) pod kątem stanu faktycznego nieruchomości objętej zakresem inwestycji. Z 
treści cytowanego fragmentu wynika, że obowiązkiem weryfikacji objęta miałaby być 
również dokumentacja projektowa przekazywana przez Zamawiającego. Mając na 
uwadze, że należyte opisanie przedmiotu zamówienia stanowi powinność 
Zamawiającego i jest podstawą do dokonania wyceny ofert przez Wykonawców, 
powyższy wymóg nie znajduje uzasadnienia na gruncie ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis, a weryfikacja opracowań powinna być wykonana, 
biorąc pod uwagę specyfikę prac remontowych. 
 



„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 3 z 10 

 

 
Pytanie 2 
Prosimy o przekazanie przedmiarów na zakres instalacji sanitarnej, instalacji 
elektrycznej oraz tereny zewnętrzne (roboty instalacyjne zewnętrzne, budowlane, 
drogowe) 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie 
 
Pytanie 3 
Prosimy o przekazanie dokumentacji formalnej – uzyskanych odstępstw od Warunków 
Technicznych: 
a. zgodnie z opisem Włókienniczej 2 – pkt 3.17.2 3.17.5 
b. zgodnie z opisem Wschodnia 52 – pkt 3.17.2 3.17.5 
 
Odpowiedź: 
Procedura zatwierdzenia Projektu Budowlanego została zakończona uzyskaniem 
ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę. Wszelkie uzgodnienia, odstępstwa  
i dokumenty formalne zawarte są w Projekcie Budowlanym.  
Zamawiający przekazuje zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma 
postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
znak WZ.5595.193.2.2019 z dnia 16.03.2020 r. wraz z załącznikiem – „Ekspertyzą 
techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej budynków przy ul. Wschodniej 
52 oraz ul. Włókienniczej 2 w Łodzi”. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o przekazanie projektów przyłączeniowych dla inwestycji Wschodnia 52 oraz 
Włókiennicza 2 oraz potwierdzenie, że przyłącza do budynku są również w zakresie 
przetargu. 
 
Odpowiedź: 
 
W zakresie przetargu jest wykonanie przyłączy wod_kan. Ww. projekty zostaną 
przekazane w późniejszym terminie 
 
Pytanie 5 
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej, np. na dzień 21 lipca na godz. 10:00 
 
Odpowiedź: 
Wizja lokalna została przeprowadzona w dniu 29.07.2020r. i 06.10.2020r. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu o opis 
materiałów wykonania oraz przekroje przez warstwy elementów utwardzonych 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza rysunek BZB52.3-PW-PZT-RYS-1001-1 uzupełniony o 
legendę dotyczącą nawierzchni. Przekroje m.in. przez warstwy utwardzone rys. 
BZB52.3-PW-PZT-RYS-2001-1 do 2004-1 oraz Detale BZB52.3-PW-PZT-RYS-4001-1. 
Ww. rysunek wraz z przekrojami znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego pisma. 
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Pytanie 7 
Prosimy o potwierdzenie, iż częścią przetargu są nasadzenia zgodnie z przekazanym 
przedmiarem. W przypadku potwierdzenia prosimy o przekazanie lokalizacji konkretnych 
nasadzeń w terenie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wykonanie nasadzeń wchodzi w zakres przetargu. 
Lokalizacja nasadzeń zgodnie z rysunkiem BZB52.3-PB-PZT-RYS-0002-2., który 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma 
 
Pytanie 8 
Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego fundamentów pod pergolę oraz wiatę 
pod miejsce składowania opadów 
 
Odpowiedź: 
Schematycznie, fundamenty pergoli pokazane są na rys. BZB52.3-PW-PZT-RYS-3001-
1, BZB52.3-PW-PZT-RYS-3002-1, BZB52.3-PW-PZT-RYS-3003-1 oraz BZB52.3.-PW-
PZT-RYS-3004-1. Rysunki stanowią załącznik nr 4. do niniejszego pisma. Rysunki 
zbrojenia będą przekazane w późniejszym terminie 
 
Pytanie 9 
Prosimy o przekazanie specyfikacji ławek w terenach zewnętrznych 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z projektem ławki mają  wymiary 180 x 50 cm, wg PFU (pkt.2.1) cztery ławki 
metalowo-drewniane z oparciem przewidziane jako 2 miejsce spotkań dla mieszkańców 
mocowane do podłoża za pomocą kotew (ławki stylizowane o konstrukcji żeliwnej, 
zabezpieczonej trójwarstwowym lakierowaniem, z szalowaniem siedziska i oparcia 
listwami z impregnowanego drewna dębowego, kolor szkieletu RAL 7016, kolor listew – 
bejcowane na ciemno, wymiary ławki: szerokość 180-200 cm, wysokość 80-90 cm) 
 
Pytanie 10 
Prosimy o przekazanie specyfikacji koszy na śmieci 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU (pkt. 2.1) kosz na odpady (wolnostojący, ze stali ocynkowanej, 
lakierowany proszkowo o pojemności 75 l oraz średnicy 50-60 cm, z wyciąganym 
wkładem osłoniętym od góry daszkiem z otworem wrzutowym, kolor RAL7016), 

 
ZESTAW XIV 

 
Zagospodarowanie terenu:  
 
Pytanie 1 
W rysunkach BZB52.3-PW-PZT-RYS-1001-1 (rzut posadzki) oraz BZB52.3-PW-PZT-
RYS-1001-1 (przekroju D-D posadzki) widoczne są „palisady”. Z jakiego materiału mają 
być wykonane? 
 
Odpowiedź: 
Palisada granitowa – granit strzegomski splisowany 10 x 10 x 60 cm, rys. DETALE 
(BZB52.3-PW-PZT-RYS-4001-1). 
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Pytanie 2 
Czy można prosić o uzupełnienie rysunku rzutu posadzki o legendę dot. nawierzchni?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza  rysunek BZB52.3-PW-PZT-RYS-1001-1 uzupełniony o 
legendę dotyczącą nawierzchni. Ww. rysunek znajduje się w załączniku nr 1 Do 
niniejszego pisma 

 
Instalacje sanitarne (dot. Włókienniczej 2 i Wschodniej 2):  
 
Pytanie 3 
Czy przedmiotem zamówienia w przypadku instalacji sanitarnej są również 
dostawa i montaż: kabin natryskowych, zlewów, zlewozmywaków, umywalek 
oraz baterii? 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zgodnie z PFU w zakres zamówienia wchodzą: pkt/ 2.5.2: biały montaż - umywalki, 
ustępy stojące, baterie, syfony, natryski – kabina prysznicowa i brodzik, umywalki             
i zlewy; szczegóły pkt 2.8. 

 
Pytanie 4 
Dokumentacja nie zawiera projektów wykonawczych instalacji: wentylacji, C.O.                  
i gazowej. Czy możemy prosić o uzupełnienie?  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt sieci zewnętrznych t.j. opis, 
profile, projekt zbiornika retencyjnego i studni w terenie. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie 
 
Pytanie 6 
Czy przyłącza wodno-kanalizacyjne są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, to proszę o 
uzupełnieniu dokumentacji o projekt przyłączy.  

 
Odpowiedź: 
Tak ww. projekty zostaną przekazane  w późniejszym terminie 

 
Pytanie 7 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt węzła cieplnego.  
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie 

 
Elewacje (dot. Włókienniczej 2).  
 
Pytanie 8 
W dokumentacji brakuje rysunków elewacji (od rysunku 5001-1 do rysunku 5004-1). 
Prosimy o uzupełnienie.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający załącza Pliki    jako załącznik nr 5 do niniejszego pisma 
BZB52.1-PW-A-RYS-5-5001-1 - elewacja południowa, 
BZB52.1-PW-A-RYS-5-5002-1 - elewacja północna, 
BZB52.1-PW-A-RYS-5-5003-1 - elewacja zachodnia, 
BZB52.1-PW-A-RYS-5-5004-1 -prześwit bramowy. 

 
Stolarka okienna i drzwiowa (dot. Włókienniczej 2 i Wschodniej 52)  
 
Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w przypadku okien PCV     
i drzwi płytowych wewnętrznych zamiennika koloru NCS na kolor z palety Ral?  
 
Odpowiedź: 
Należy wzorować się na wytycznych konserwatorskich – w nich zawarta jest paleta          
z barwami NCS ale dla ślusarki i stolarki również RAL. 
 

ZESTAW XVII 
Pytanie 1 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt 6.3.3.1 TOM I SIWZ na „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 lub 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”? 
 
Ostatnio wprowadzone zmiany ograniczają możliwość złożenia oferty dla podmiotów, 
które są w stanie wykazać jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 5 000 
000,00zł. 

 

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.  

 
ZESTAW XVIII 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do wykonanego projektu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, ze posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 
opracowanej w ramach realizacji poprzedniej umowy, która dotyczyła tego samego 
obiektu, w zakresie projektu budowlanego jak i projektów wykonawczych. Zamawiający 
przekaże do wykorzystania przedmiotowe projekty Wykonawcy wyłonionemu w ramach 
niniejszego postępowania. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający ma dedykowaną firmę/osobę do pełnienia nadzoru autorskiego i czy 
może podać dane kontaktowe do tej firmy/osoby? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z umową, zawartą pomiędzy ZIM a wykonawcą projektu wykonawczego, firmą 
BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie, 90-413 Łódź ul. Piotrkowska 55,            
w zakresie zadań tej firmy jest pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji robót 
budowlanych. 
 

ZESTAW XIX 
 

Pytanie 1 
Czy mogą Państwo udostępnić rysunki .dwg instalacji sanitarnych wewnętrznych i 
zewnętrznych? 
 
Odpowiedź: 
Rysunki w wersji edytowanej zostaną przekazane Wykonawcy, który wygra przetarg, po 
podpisaniu umowy. 
 

ZESTAW XX 
Pytanie 1 
Ustalenie daty wizji lokalnej na obiekcie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 04.12.2020r. godz. 11.00, 
spotkanie przed budynkiem przy ul. Wschodniej 52. Administrator budynku: Pani 
Agnieszka Skibińska  tel. 798 734 702,  42 678 59 28 wew. 28 
 
Pytanie 2 
W związku z brakiem przedmiarów na wszystkie roboty instalacyjne jak powinna 
przebiegać wycena tychże robót, czy ewentualnie udostępnione zostaną przedmiary na 
te roboty? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 3 
w przedmiarach na roboty budowlane Obiekt Wschodnia 52 dział 4 wykonanie 
wszystkich ścianek zostało podane w m3, przedstawione pozycje katalogowe podają 
jednostki w m2. Jak traktować podane ilości? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 4 
czy dopuszcza się wykonanie elementów dekoracyjnych elewacji z innych materiałów 
niż odlewy z mas sztukatorskich? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza ale po uzyskaniu przez Wykonawcę alternatywnego 
rozwiązania akceptacji WUOZ oraz klasyfikacji ogniowej na nierozprzestrzenianie ognia. 
Przyjęte materiały muszą zapewnić wymaganą trwałość, będą o właściwościach nie 
gorszych niż materiały przyjęte w projekcie i zostaną wprowadzone zgodnie                     
z wytycznymi umowy. 
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Pytanie 5 
czy termin wykonania prac 16 miesięcy obejmuje również wykonanie w pełnym zakresie 
przyłączy tj. projekty, uzgodnienia z gestorami sieci, zgłoszenia prac do urzędu, 
wykonania przyłączy. Na dzień dzisiejszy termin ten jest niewykonalny. Na samo 
przyłącze Veolii potrzebne są dwa lata itd. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od ZWiK, po stronie Wykonawcy jest 
wykonanie przyłączy wod.-kan. Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od 
Veolia, PGE i PSG ww. infrastruktura realizowana jest przez gestorów mediów. 
 

 
ZESTAW XXII 

Pytanie 1 
jakie są dokładne parametry nawiewników w stolarce okiennej? 
 
Odpowiedź: 
W PFU dla adresu: Włókiennicza 2 mamy zapis: „Nowe okna muszą być wyposażone w 
nawiewniki wentylacyjne higrosterowane, ciśnieniowe.” (pkt. 2.6.1, str. 33). 
W PFU dla adresu: Wschodnia 52 nie ma takiego zapisu- postępujemy jednak 
konsekwentnie zakładając montaż takich samych nawiewników. 
Ponieważ zapis daje możliwość wyboru (tak to interpretujemy) rekomendujemy 
nawiewniki ciśnieniowe (z możliwością manualnego przymknięcia nawiewnika). 
Poprzez nawiewniki higrosterowalne usuwane jest jedynie powietrze wilgotne, a suche 
również może być powietrzem zużytym. Przepływ przy otwartym nawiewniku: 20 – 
30m3/h. 
Izolacyjność akustyczna: 
- Włókiennicza 2: D nA 2 ≥ 30dB (w praktyce bez wymagań, każdy nawiewnik powinien 
spełnić), 
- Wschodnia 52 od strony podwórka: D nA 2 ≥ 30dB (w praktyce bez wymagań, każdy 
nawiewnik powinien spełnić), 
- Wschodnia 52 od strony ulic Wschodniej i Włókienniczej: rekomendujemy D nA 2 ≥ 
38dB 
 Przykładowe rozwiązanie: Brevis Ventair TRDn. 
 
Pytanie 2 
Stolarka okienna PCV ma mieć słupek ruchomy, co uniemożliwia nam zamocowanie 
obu skrzydeł otwieralnych oraz uchylnych, jak pokazane jest w zestawieniu stolarki, czy 
może mieć słupek stały (wtedy oba skrzydła mogą być uchylne i otwieralne) 
 
Odpowiedź: 
 Stolarka okienna PCV powinna mieć słupek stały. Również w przypadku stolarki 
drewnianej słupki ruchome będą tylko w górnych kwaterach okien, w dolnych powinny 
być słupki stałe, wówczas możliwe będzie wykonanie skrzydeł rozwierno-uchylnych. 
 

ZESTAW XXIII 
Pytanie 1 
Proszę o udostępnienie projektu budowlanego w formacie dwg. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni projekt budowlany w formacie dwg Wykonawcy, z którym 
zostanie podpisana umowa. 
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Pytanie 2 
Czy zamawiający dołączy projekt wykonawczy do postępowania ? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający udostępni projekt wykonawczy w terminie późniejszym. 
 

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

Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania powyższych robót budowlanych               
w ramach jednego lub dwóch zamówień, z zastrzeżeniem, że w przypadku wykazywania 
się spełnienia warunku w ramach dwóch zamówień, każde z tych zamówień winno 
obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne i 
polegać na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie  budynku 
mieszkalnego lub użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł, bloczków 
lub pustaków. Łączna wartość brutto obu zamówień winna być nie mniejsza niż 
5.000.000,00 PLN brutto." 

 

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 roboty/robót 
budowlanych polegającej/cych na remoncie budynku użyteczności publicznej  
o ścianach murowanych z cegieł o wartości tej  roboty lub łącznej wartości 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.” 
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3. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 15.12.2020 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. 
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
w ofercie treści udzielonych wyjaśnień i wprowadzonych zmian. 
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