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Łódź, dnia 13.08.2020 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
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości nóg w biurkach i stolikach, przystawkach z fi 40-50 mm
na 60 mm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nóg o grubości 60 mm.
PYTANIE 2
Proponujemy wykonanie szaf metalowych systemowych. Zmiana wymiarów z 1980 x 800 x 420 {mm}
(wysokość x szerokość x głębokość) na 1900 x 800 x 400 mm. Zmiana wymiarów nie powoduje
zmiany funkcjonalności. Czy zamawiający dopuszcza taką zmianę?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości oraz głębokości szaf metalowych przy zachowaniu ich
funkcjonalności.
PYTANIE 3
Proponujemy wykonanie szaf metalowych systemowych. Zmiana wymiarów z 1980 x 800 x 420 {mm}
(wysokość x szerokość x głębokość) na 1950 x 600 x 440 mm. Zmiana wymiarów nie powoduje
zmiany funkcjonalności. Czy zamawiający dopuszcza taką zmianę?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości x szerokości x głębokości szaf metalowych przy
zachowaniu ich funkcjonalności.
PYTANIE 4
W opisie : szafa metalowa kl. A dwudrzwiowa bez skarbca szt. 2 nie zgadza się nagłówek z opisem;
w opisie też sprzeczność ; sugerujemy szafę zgodną z wymaganiami w opisie certyfikatem na klasę
S2(a nie na klasę A jak w nagłówku)
Proponujemy:
Szafa dwudrzwiowa SD2/S2 185D-SK
- certyfikat IMP na klasę S2, typ 3
- wymiary zewnętrzne /W x S x G/: 1850 x 1000 x 440 mm
- zamek szyfrowy mechaniczny kl. B typ 3 (2 szt. kluczy do zmiany szyfru) + zamek kluczowy kl. A (2
szt. kluczy w kpl.)
- 4 półki
- uchwyty do plombowania
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- kolor jasnoszary RAL 7035
Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
Odpowiedź
Zamawiający poprawia opis przedmiotu zamówienia, jednocześnie nie wyraża zgody na zaoferowaną
szafę certyfikowaną. Poprawiony opis:

Szafa metalowa kl. A typ. 1 dwudrzwiowa bez skarbca
1. Wymiary zewnętrzne: 1850 x 1000 x 440 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanego wymiaru głębokości w zakresie + max.
60 mm.
2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
3. Korpus zewnętrzny i drzwi muszą być wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1
mm charakteryzującej się odpowiednią sztywnością oraz zabezpieczonej przed korozją.
4. Półki wewnętrzne muszą być wykonane z blachy o grubości minimum 0,8 mm.
5. Szafa musi być wyposażona w co najmniej jeden zamek mechanicznym kluczowym klasy
A wg normy PN-EN 1300, typ 2, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in.
przed przewierceniem.
6. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.
7. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.
8. Drzwi szafy muszą być dwuskrzydłowe, wyposażone w mechanizm ryglowy o średnicy
12 mm, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach oraz ryglem przyzawiasowym.
9. Posiadająca minimum 4 półki, z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu
50 kg, umożliwiające przechowywanie akt formatu A-4.
10. Wyposażona w zawiasy wewnętrzne.
11. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami do
przechowywania dokumentów poufnych klasy A.
12. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą, zamontowaną
na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:
a) nazwę wyrobu;
b) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
c) numer fabryczny;
d) rok produkcji;
e) klasę wyrobu;
f) numer certyfikatu;
g) masę
PYTANIE 5
W opisie: szafa metalowa kl. A dwudrzwiowa z 3 skarbcami nie zgadza się nagłówek z opisem; w
opisie też sprzeczności; proponujemy szafę zgodną z wymaganym w opisie certyfikatem na klasę S2
(a nie na klasę A jak w nagłówku) i z 4 skrytkami (tak jak w opisie a nie z 3 – jak w nagłówku)
Proponujemy:
Szafa jednodrzwiowa SD1/S2 185S T4-S
- certyfikat IMP na klasę S2, typ 3
- wymiary zewnętrzne /W x S x G/: 1850 x 600 x 440 mm
- zamek szyfrowy mechaniczny kl. B typ 3 (2 szt. kluczy do zmiany szyfru)
- 4 skrytki zamykane zamki kluczowe kl. A (po 2 szt. kluczy w kpl.)
- bez półek
- uchwyty do plombowania
- kolor jasnoszary RAL 7035
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Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
W opisie szaf aktowych pojawiają się wymiary: 600x550x2000h [mm].
Proponujemy zmianę na 600x42x189. Zmiana wymiarów nie powoduje zmiany funkcjonalności
Czy zamawiający dopuszcza taką zmianę?
Odpowiedź
Zamawiający poprawia opis przedmiotu zamówienia, jednocześnie nie wyraża zgody na zaoferowaną
szafę certyfikowaną. Poprawiony opis:

Szafa metalowa kl. A dwudrzwiowa z 3 skarbcami
Wymiary zewnętrzne: 1950 x 600 x 440 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanego wymiaru głębokości w zakresie + max. 60
mm. i szerokości + max. 100 mm.
1. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
2. Korpus zewnętrzny musi być wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm
charakteryzującej się odpowiednią sztywnością oraz zabezpieczonej przed korozją.
3. Szafa ponadto musi posiadać 3 skrytki wewnętrzne (skarbczyki) wykonane z blachy o grubości
minimum 0,8 – 1 mm, każda zamykana zamkiem mechanicznym kluczowym klasy A wg normy
PN-EN 1300. Każda ze skrytek rozmieszczona na całej szerokości półki.
4. Szafa musi być wyposażona w co najmniej jeden zamek mechaniczny szyfrowy typu 3 klasy
A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed
przewierceniem.
5. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.
6. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.
7. Drzwi szafy muszą być dwuskrzydłowe, wyposażone w mechanizm ryglowy, blokujący je
co najmniej na trzech krawędziach oraz ryglem przyzawiasowym.
8. Wyposażona w zawiasy wewnętrzne.
9. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną
w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami typu 1 (do
przechowywania dokumentów poufnych klasa A).
10. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą, zamontowaną
na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:
1) nazwę wyrobu;
2) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
3) numer fabryczny;
4) rok produkcji;
5) klasę wyrobu;
6) numer certyfikatu;
7) masę
PYTANIE 6
W opisie szaf aktowych pojawiają się wymiary: 600x550x2000h [mm]. Proponujemy zmianę na
600x42x189. Zmiana wymiarów nie powoduje zmiany funkcjonalności. Czy zamawiający dopuszcza
taką zmianę?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiarów szafy aktowej, jednocześnie podtrzymuje zapisy
zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
PYTANIE 7
W opisie: regały archiwalne pełne z metalowymi plecami 0,9x0,4x2,0 Zamawiający opisuje malowanie
proszkowe i wykonanie w stali nierdzewnej co się wyklucza. Regały mają być malowane czy ze stali
nierdzewnej? Regały maja być malowane czy ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź
Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie:
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Regał archiwalny pełen z metalowymi plecami 0,9 x 0,4 x 2,0. Regały mają być malowane ze stali.
Poprawiony opis:

Regały archiwalne pełne z metalowymi plecami 0,9x0,4x2,0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wymiary zewnętrzne: 2000 x 900 x 400 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Wykonany ze stali o grubości minimum 0,8 mm,
Posiadający 5 półek
Stelaż (nogi) perforowane co 30 mm, wykonane z blachy o grubości min. 2 mm.
Konstrukcja skręcana.
Całość malowana proszkowo w kol. popielatym RAL 7035

Przykładowe rozwiązanie:

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:
1) pkt. 8.2.3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
Zamawiający
uzna
przedmiotowy
do Wykonawców, którzy wykażą, że:

warunek

za

spełniony

w

odniesieniu

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:
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

„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.

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 zł/brutto każdy (lub jednego o wartości nie mniejszej niż 40.000.000,00
zł/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 zł/brutto
każdy (lub jednego o wartości robót nie mniejszej niż 40.000.000,00 zł/brutto) doprowadzone
co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru każdej z robót
Budynek 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).
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 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
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2) pkt. 9.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
9.2.1.

dotyczy pkt. 8.2.3.1 lit. A.
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. A SIWZ. Wzór Wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
9.2.2. dotyczy pkt. 8.2.3.1 lit. B
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) Wykazu 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.
9.2.3.

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w charakterze kierowników budowy i robót wraz
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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.

3)
4)
5)
Załączniki
część.

zmianie ulega treść załącznika Załącznika nr 5 do SIWZ
dodaje się Załącznik nr 5.1. i 5.2. do SIWZ
zmianie ulega treść Załącznika nr 7 do SIWZ
nr 5, 5.1., 5.2. i 7 do SIWZ załączono do odpowiedzi i stanowią one ich integralna

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 07.09.2020 r. do godz. 10:00, termin otwarcia
ofert na 07.09.2020 r. na godz. 10:30. Odpowiednio do powyższego zmianie ulegają zapisy pkt.
14.2. i 14.5 SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
/-/ mgr inż. Włodzimierz Kalinowski

sporządzono w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej

