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 WYKONAWCY,   
                                                                      KTÓRZY POBRALI SIWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie 
dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w 
obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a”  realizowanego w ramach projektu 
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
PYTANIE  1  
Prosimy o zmianę zapisu SIWZ z pozycja 8.2.3.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek zostanie uznany 
za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie:  
- dwa zadania budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót o 
wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN/brutto każde zadanie osobno lub  
- jedno zadanie budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót o 
wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN/brutto  
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych 
polegających na budowie budynku/budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w…  
 
na pozycja 8.2.3.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca 
wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie:  
- dwa zadania budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót o 
wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN/brutto każde zadanie osobno lub  
- jedno zadanie budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót o 
wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN/brutto  
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz oddzielnym wykonaniu robót budowlanych 
polegających na budowie budynku/budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w… 
 
ODPOWIEDŹ  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu i zmianę zapisów pkt. 8.2.3.1 
SIWZ. Treść pkt. 8.2.3.1. SIWZ pozostaje bez zmian. 
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