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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 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
PYTANIE  1  
W związku z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 uprzejmie prosimy o zmianę wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5%. 
ODPOWIEDŹ  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5%  
z uwagi na przedmiot zamówienia i ryzyko związane z realizacją zamówienia. 
Jednakże Zamawiający uzupełnia zapisy SIWZ w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zmianie ulegają zapisy pkt. 19.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 
19.1. Wykonawca, który zostanie wybrany wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formie dopuszczonej przez ustawę Prawo 
zamówień publicznych, art. 148. 
Zamawiający ustala wysokości zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 10 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie, ponieważ jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie kompleksowego remontu dwóch budynków wraz z dostarczeniem specjalistycznego, 
zaawansowanego technologicznie sprzętu mającego stanowić ich wyposażenie. W zakresie prac jest 
wymiana wszystkich istniejących w budynkach instalacji. Będą wykonywane nowe przyłącza kablowe 0,4 
kV oraz telekomunikacyjne. Całkowicie nowe będą instalacje wodne i kanalizacyjne, instalacja p.poż, 
instalacje cieplne wraz z węzłami cieplnymi, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji we 
wskazanych strefach, instalacje telekomunikacyjne i instalacje teletechniczne (sieć LAN, sygnalizacji 
pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu monitoringu wizyjnego, 
instalacje TV itp.). Planowane jest również wyposażenie budynków w BMS. Nadmienić tutaj należy, że 
wszelkie prace będą wykonywane na działającym obiekcie, co wiąże się z koniecznością zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania wszelkich funkcjonujących w obiektach instalacji i systemów.  
Jednocześnie projekt umowy w § 22 i § 25 przewiduje możliwość pokrycia kosztów usunięcia 
stwierdzonych wad z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dotyczy to zarówno okresu do 
podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji, jak i późniejszego okresu gwarancji udzielonej przez 
wykonawcę. Biorąc pod uwagę złożoność prac budowlanych oraz ilość i stopień zaawansowania 
technologicznego przewidywanych do wykonania instalacji i dostarczonego przez wykonawcę sprzętu 
zasadnym jest, w celu zabezpieczenia interesu Zamawiającego,  utrzymanie 10% wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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