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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. 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
PYTANIE  1  
 Dot. odpowiedzi na pytanie 12 z dnia 03.09.2020 - Zamawiający informuje, iż projektowany agregat 
prądotwórczy powinien zapewnić zapotrzebowanie na moc całego budynku. Proszę o wyjaśnienie co 
inwestor rozumie pod pojęciem całego budynku? Czy chodzi tu o budynek objęty postępowaniem 
przetargowym czy cały kompleks łącznie ze skrzydłami? Proszę o doprecyzowanie tego zagadnienia. 
Odpowiedź  
Projektowany agregat prądotwórczy powinien zapewnić zapotrzebowanie na moc całego budynku (wraz 
ze skrzydłami). 
 
PYTANIE 2 
Proszę o informacje czy moc którą podaje inwestor dotyczy budynku objętego postępowaniem 
przetargowym czy całego kompleksu łącznie ze skrzydłami? 
Odpowiedź  
Podana moc dotyczy całego budynku (wraz ze skrzydłami). 
 
PYTANIE 3 
Z uwagi na charakter i wagę pytań i odpowiedzi opublikowanych przez inwestora w dniu 03.09.2020 o 
godz 14.07 oraz wynikające z nich zmiany co do założeń oraz zwiększenie zakresu prac, a co za tym 
idzie konieczność pozyskania ofert od dostawców i producentów urządzeń oraz modyfikacji założeń 
dotychczasowych oferty proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 15.09.2020. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie widzi podstaw do przedłużenia terminu składania ofert. 
 
PYTANIE 4 
Proszę o informację czy z uwagi na charakter obiektu objętego przetargiem, istnieją miejsca 
podlegające szczególnemu nadzorowi nie wynikające w sposób oczywisty z przepisów dotyczących 
ochrony i monitoringu budynków Policji, a mające wpływ na projektowaną ilość kamer? Proszę o 
podanie szacunkowej ilości. 
Odpowiedź 
Określenie ilości kamer niezbędnych do objęcia obiektu monitoringiem należy do projektanta. 
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PYTANIE 5 
Proszę o podanie mocy istniejącego zasilacza awaryjnego UPS.  
Odpowiedź  
W obiekcie funkcjonuje zasilacz UPS mocy 60 kVA oraz siłownia telekomunikacyjna mocy 120 kVA. 
 
PYTANIE 6 
Proszę o podanie założeń przyjętych do koncepcji dotyczących wymaganej mocy zasilacza w celu 
właściwego oszacowania kosztów. 
Odpowiedź 
Oszacowanie niezbędnej mocy zasilacza należy do projektanta. 
 
PYTANIE 7 
Proszę o podanie gwaranta umowy serwisowej istniejącego systemu TETRA, lub podanie kosztów 
dotyczących przeniesienia istniejącego systemu. Konieczne jest to w celu uzyskania rzetelnych kosztów 
wykonania omawianych prac. Każda firma określa w sposób indywidualny koszty dotyczące wykonania 
określonych usług, co może prowadzić do istotnych rozbieżności w wycenie. 
Odpowiedź  
Istniejący system TETRA jest serwisowany przez firmę RADIO PARTNERS. 
 
PYTANIE 8 
Z uwagi na zmianę zakresu przetargu i brak informacji w PFU dotyczących odpowiedzi na pytanie 44 z 
dnia 03.09.2020, do godz 10.00 w dniu 08.09.2020 proszę o zmianę terminu złożenia oferty zgodnie z 
wcześniejszą sugestią.  
Odpowiedź  
 Zamawiający nie widzi podstaw do przedłużenia terminu składania ofert. 
 
 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 
Zastępca  

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 
 

/-/  mgr inż. Włodzimierz Kalinowski 
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