„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
NIP: 725-21-32-934
http://zim.lodz.bip-e.pl

ZIM-DZ.2621.35.2020

Łódź, dn. 13.01.2021 r.

WYKONAWCY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Rewitalizacja Obszarowa
Centrum Łodzi – Projekt 2 – Rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą techniczną budynku
zlokalizowanego na nieruchomości przy
ul. Sienkiewicza 26
w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, Nr sprawy
ZIM-DZ.2621.35.2020

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 pytania Wykonawców, na które Zamawiający udziela
poniższych odpowiedzi.
Pytanie 1
Proszę o zmianę terminów wykonania kontraktu, na następujące: -Termin Zakończenia Realizacji
Inwestycji: 24miesiąceod dnia zawarcia Umowy, w tym Dokumentacja Projektowa wraz
z pozwoleniami 10 mies. od zawarcia Umowy.
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów wykonania kontraktu.
Pytanie 2
Proszę o informację, czy doświadczenie zawodowe zatrudnionego u oferenta projektanta branży
architektonicznej może wynikać z jego dotychczasowej pracy w firmie innej niż firma Oferenta lub
też z prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej?
Odpowiedź na pytanie 2
Zgodnie z punktem 6.3.3.2. SIWZ, Wykonawca ma wykazać, że dysponuje lub będzie
dysponował do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję
projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie zawodowe
w projektowaniu – sporządziła co najmniej jeden projekt branży architektonicznej obejmujący
swym zakresem remont lub przebudowę lub budowę budynku mieszkalnego/budynków
mieszkalnych lub użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł, bloczków
lub pustaków oraz kubaturze jednego z budynków co najmniej 3000 m3.
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Zamawiający nie wymaga, aby w/w osoba, swoje doświadczenie zawodowe nabyła w firmie
Wykonawcy składającego ofertę. Zgodnie z w/w warunkiem, doświadczenie zawodowe
zatrudnionego u Wykonawcy projektanta, może wynikać również z pracy w firmie innej niż firma
Wykonawcy oraz z pracy prowadzonej na własny rachunek w ramach działalności gospodarczej.
Pytanie 3
Czy dla potwierdzenia doświadczenia zawodowego projektanta i kierownika budowy wymagane
są oddzielne listy referencyjne lub poświadczenia wykonania?
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający nie wymaga oddzielnych listów referencyjnych lub poświadczenia wykonania dla
potwierdzenia doświadczenia zawodowego projektanta i kierownika budowy. W przypadku gdy
Wykonawca będzie wskazywał doświadczenie w/w osób ponad minimum dopuszczające
określone w warunku 6.3.3.2 TOM I SIWZ, wówczas informacje dotyczące doświadczenia
zostaną dodatkowo wskazane w Formularzu 5 i 6. Dodatkowo gdy oferta danego Wykonawcy
będzie najwyżej w rankingu, Zamawiający wezwie do złożenia wykazu osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób zostanie przesłany
wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia powyższych
wyjaśnień.
DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Sprawę prowadzi:
Anna Szeffer
Główny Specjalista
w Wydziale Zamówień Publicznych
tel. 42/ 638 58 37
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