
 

 
 
                     Łódź, dnia 28.12.2022 r. 
 
ZIM-DZ.2620.83.2022 
 

                     WYKONAWCY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Opracowanie studium techniczno – 

ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej 

od skrzyżowania Rzgowska / Strażacka / Kurczaki do Instytutu Centrum 

Zdrowia Matki Polki 

 

I. Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że w ww. 

postępowaniu został do Zamawiającego złożony wniosek dotyczący treści specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ).  

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 

poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 (Zestaw I pytanie 1): 

Dotyczy zapisów SWZ Rozdział VIII. ust. 5 pkt 5.1.  

W SWZ dla przedmiotowego postępowania Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy muszą 

spełnić następujący warunek udziału w postępowaniu:  

„5.1. w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin 

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

wykonał należycie usługi polegające na wykonaniu: 2 (dwóch) opracowań lub koncepcji 

projektowych – każde na budowę lub przebudowę drogi/dróg o klasie co najmniej Z, 

dwujezdniowej / dwujezdniowych, o długości nie mniejszej niż 500 m, wraz z budową lub 

przebudową torowiska tramwajowego, w granicach administracyjnych miasta” 

W ocenie Wykonawcy pozostawienie warunku w jego aktualnym brzmieniu może 

spowodować zawężenie przez Zamawiającego ilości Wykonawców, którzy będą mogli 

ubiegać się o przedmiotowe zamówienie i pozbawienie takiej możliwości tych 

Wykonawców, którzy spełniają wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego i są 

zdolni do wykonania zamówienia na wysokim poziomie jakości. Uzasadnione jest zatem 

przypuszczenie, iż pozostawienie okresu badanego doświadczenia za okres jedynie 7-u 

lat, spowoduje zawężenie kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie 

publiczne objęte Postępowaniem. Zmiana powyższego warunku poprzez wydłużenie 

badanego okresu doświadczenia wykonawców w oczywisty sposób przełoży się na wzrost 
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poziomu konkurencyjności ofert, które mogą zostać złożone w przedmiotowym 

postępowaniu.  

Wnosimy zatem o wykreślenie w Rozdziale VIII ust. 5 PKT 5.1. SWZ, oraz odpowiednio 

we wszystkich pozostałych punktach SWZ słów: „w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat” 

i zastąpienie ich słowami: „w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat”. 

Mamy świadomość tego, że określenie dłuższego niż 3-letni okresu, w którym 

Wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunku posiadania zdolności zawodowej do 

wykonania zamówienia jest uprawnieniem Zamawiającego wynikającym z Pzp oraz 

Rozporządzenia, a nie jego obowiązkiem. Jednakże w naszej ocenie kreowanie 

warunków udziału w postępowaniu nie może odbywać się w oderwaniu od okoliczności 

rzeczywistych i faktycznych, w jakich funkcjonuje i działa Zamawiający. To bowiem na nim 

spoczywa obowiązek zapewnienia, by zachowany był odpowiedni poziom konkurencji, 

w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jest on 

zamawiającym. A taki, lepszy poziom konkurencyjności w tym Postępowaniu, będzie mógł 

być osiągnięty, jeśli wydłużony zostanie, np. do 10-ciu lat okres, w którym Wykonawca 

będzie wykazywał spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej do wykonania 

zamówienia w brzmieniu jak to określono w ogłoszeniu i SWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z pkt II niniejszego 

pisma. 

 

II. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści 

SWZ w następującym zakresie: 

1) W Rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu pkt 5.1. otrzymuje brzmienie: 

„5.1. w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał należycie usługi polegające na wykonaniu:  

2 (dwóch) opracowań lub koncepcji projektowych – każde na budowę lub 

przebudowę drogi/dróg o klasie co najmniej Z, dwujezdniowej / 

dwujezdniowych, o długości nie mniejszej niż 500 m, wraz z budową lub 

przebudową torowiska tramwajowego, w granicach administracyjnych 

miasta;” 

2) W Rozdziale IX. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia i Wykaz podmiotowych 

środków dowodowych pkt 3.1. otrzymuje brzmienie: 

„3.1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat licząc 

wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
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referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  

Wzór wykazu usług zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem 

Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 

Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, zobowiązany jest wykazać 

usługi, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.” 

3) W Rozdziale XIII. Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do 16.04.2023 r.” 

4) W Rozdziale XV. Sposób oraz termin składania ofert pkt 3.1. otrzymuje brzmienie: 

„3.1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 17.01.2023 r., godz. 12:00.” 

5) W Rozdziale XVI. Otwarcie ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2023 r., o godzinie 13:00.” 

 

Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu i w związku z tym zostają udostępnione na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-

publiczne/13856,Opracowanie-studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowego-dla-

zadania-pn-Budowa-.html zgodnie z art. 137 ust. 5 Ustawy. 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian treści SWZ.  

 

 

DYREKTOR 
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 
Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Aleksandra Piernikowska  
Główny Specjalista  
w Wydziale Zamówień Publicznych  
tel. 42 272 64 63 
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