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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389466-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2020/S 160-389466

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 124-302781)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Lutomierska 108/112
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 91-048
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Świniarska
E-mail: zampub@ld.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 478412295
Faks:  +48 478422080
Adresy internetowe:
Główny adres: http://lodzka.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
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”.
Numer referencyjny: FZ-2380/25/20/SS

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest 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” 

19/08/2020 S160
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302781-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:zampub@ld.policja.gov.pl
http://lodzka.policja.gov.pl
http://www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl


Dz.U./S S160
19/08/2020
389466-2020-PL

2 / 6

współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020.
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi brutto 45 903 600,00 
PLN.
3. Na podstawie art. 24aa ust. 1 uPzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 PLN, słownie: sto tysięcy 00/100 zł. 
Wadium należy wnieść nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 124-302781

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
II. Spełniają warunek udziału w postępowaniu posiadania zdolności technicznej/zawodowej:
1. Posiadają wiedze 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Uwaga:
1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie – konsorcjum- przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum 
musi wykazać się całym doświadczeniem, o którym mowa w pkt. 8.2.3.1 SIWZ.
2) W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla 
potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i kwotowo zadanie budowlane, o którym 
mowa powyżej
3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w 
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 
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Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie 
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w 
którym zostanie on opublikowany
4) Przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się (zgodnie z § 3 pkt 6 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) – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
Bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, 
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz 
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się 
także budynek biurowy lub socjalny
Powinno być:
II. Spełniają warunek udziału w postępowaniu posiadania zdolności technicznej/zawodowej:
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 – w tym okresie:
A.
— 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, przebudowie, modernizacji 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); lub
B.
— wykonał dokumentację projektową dotyczącą budowy, przebudowy, modernizacji dwóch budynków 
użyteczności publicznej o wartości kosztorysowej zadania nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN/brutto każdy 
(lub jednego o wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN/brutto), a inwestor uzyskał na jej podstawie 
prawomocne pozwolenie na budowę, oraz
— wykonał roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji dwóch budynków 
użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN/brutto każdy (lub jednego o 
wartości robót nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN/brutto) doprowadzone co najmniej do podpisania protokołu 
końcowego odbioru każdej z robót.
Uwaga:
1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie – konsorcjum:
— wariant A – przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum musi wykazać się całym doświadczeniem, o którym 
mowa w pkt 8.2.3.1 lit. A SIWZ,
— wariant B –przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum musi wykazać się całym doświadczeniem w zakresie 
wykonanych dokumentacji projektowych, o którym mowa w pkt 8.2.3.1 lit. B SIWZ; oraz przynajmniej jeden 
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uczestnik konsorcjum musi wykazać się całym doświadczeniem w zakresie wykonanych robót budowlanych, o 
którym mowa w pkt 8.2.3.1 lit. B SIWZ.
2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla 
potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i kwotowo zadanie budowlane, o którym 
mowa powyżej.
3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w 
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 
Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie 
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w 
którym zostanie on opublikowany.
4) Przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się zgodnie z § 3 pkt 6 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) – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych 
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, 
morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za 
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Dokumenty na potwierdzenie:
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
W postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji 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.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.1. 
SIWZ. Wzór Wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
W zakresie kierowania robotami budowlanymi w charakterze kierowników budowy i robót wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.2. 
SIWZ. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Powinno być:
Dokumenty na potwierdzenie:
1. dotyczy pkt 8.2.3.1 lit. A SIWZ:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 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.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.1 lit. A 
SIWZ. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
2. dotyczy pkt 8.2.3.1 lit. B SIWZ:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 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.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.1 lit. B 
SIWZ. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5.1 do SIWZ;
2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 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 należycie, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.1 lit. B 
SIWZ. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5.2 do SIWZ;
3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania 
robotami budowlanymi w charakterze kierowników budowy i robót wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.2 
SIWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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