
„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. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________                                    
Łódź, dnia 17.08.2020 r. 

FZ-2380/25/20/SS 
 

 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 i 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
PYTANIE  1  
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ze względu na sztywne określenie daty zakończenia realizacji projektu przez 
Zarząd Województwa Łódzkiego w umowie o dofinansowanie projektu wnioskowana zmiana nie jest 
możliwa. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o zmianę zapisów SIWZ zakresie wiedzy i doświadczenia z uwagi na charakter prac 
związanych z przebudową budynków Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a 
stanowiących przedmiot zamówienia: 
Było: 
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 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t. j. Dz. U. z 2019 r.,poz.1065) oraz załączą dowody określające czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
Proponujemy zapis: 
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 lub przebudowie budynku/budynków użyteczności publicznej 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t. j. Dz. U. z 2019 r.,poz.1065) oraz załączą dowody określające czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie warunków udziału w 
postępowaniu, pismo ‘Pytania 5’ z dnia 13.08.2020 r.. 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 
I Zastępca  

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 
 

/-/  insp. Tomasz Olczyk 
 
 

sporządzono w 1 egz.: 
zamieszczono na stronie internetowej  
 


