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Łódź, dnia 08.09.2020 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 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:
PYTANIE 1

W związku z ukazaniem się pytania i odpowiedzi 44 z dnia 03.09.2020 i z uwagi na to, że w dniu wizji
lokalnej nie pokazano nam pomieszczeń o których mowa, proszę o określenie zakresu remontu jaki
musiałyby przejść omawiane pomieszczenia. Jeżeli omawiane pomieszczenia w skutek zastosowania
formuły zaprojektuj-wybuduj nie są zakładane do powiększenia o kolejne pomieszczenia lub
przebudowane w nowym zakresie - czego nie ma w PFU, to podanie stanu istniejącego i oczekiwanych
zmian (brak w PFU) jest zasadne z pozycji uzyskania właściwych proporcji kosztów koniecznych do ich
wykonania. Podanie wymiarów jest nie wystarczające, a brak uszczegółowienia może prowadzić do
niewłaściwych wniosków i założeń, które niepotrzebnie podniosą koszty wykonania remontu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje:
- odpowiedź na pytanie 44 z 03.09.2020 roku dotyczyła tematu instalacji ujętych w poz. 1.2.7.1 i 1.2.7.2
PFU Sienkiewicza 28/30. W odpowiedzi na pytanie 7 z 03.09.2020 wskazano pomieszczenie sali
gimnastycznej nie jest przedmiotem zadania poza wskazanymi instalacjami.
- odpowiedź na pytanie 44 z 03.09.2020 roku poza wymiarami zawierała wymagania stawiane
wykonawcy przez zamawiającego w odniesieniu do pomieszczeń serwerowni centrali telefonicznej.
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
/-/ mgr inż. Włodzimierz Kalinowski
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