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DSR-ZP-II.271.89.2022 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

     Działając na podstawie art. 137 ust. 1 w związku z art. 175 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Miasto Łódź - 
Urząd Miasta Łodzi, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo-
Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie” dokonuje zmiany w treści opisu potrzeb  
i wymagań oraz instrukcji postępowania w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia 
w następujących punktach: 

 
Pkt 8.1.4.2 – Warunki zdolności technicznej – otrzymuje brzmienie: 
 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie 
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - jedną usługę, której 
przedmiotem było, co najmniej zaprojektowanie budynku przeznaczonego na 
potrzeby sportu z funkcją pływalni (w budynku musiał znajdować się basen 
pływacki o długości min. 25 m, posiadający min. 4 tory – każdy o szerokości, co 
najmniej 2,5 m) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 500 m2. 

 

Pkt 9.2.1 – otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za wykonanie usług, powyżej progu 
minimalnego określonego w Kryteriach Kwalifikacji: 

- 2 punkty za każdą̨ usługę zrealizowaną (zakończoną) należycie w okresie ostatnich 
10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, której przedmiotem było co najmniej 
zaprojektowanie budynku przeznaczonego na potrzeby sportu z funkcją pływalni  
(w budynku musiał znajdować się basen pływacki o długości min. 25 m, posiadający 
min. 4 tory – każdy o szerokości, co najmniej 2,5 m) o powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż 3 500 m2. 

Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazania więcej niż 5 takich usług Wykonawca 
otrzyma maksymalnie 10 punktów.  
 
- 2 punkty za każdą̨ usługę wykonaną lub wykonywaną należycie w okresie 
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,  

  w ramach jednej umowy świadczył/świadczy usługę w zakresie zarządzania 
budynkiem przeznaczonym na potrzeby sportu o łącznej powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż 3 000 m2, przez okres, co najmniej 18 kolejnych miesięcy. 

Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazania więcej niż 5 takich usług Wykonawca 
otrzyma maksymalnie 10 punktów.  
 
W tym celu Wykonawca przedłoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w 
Postępowaniu, Wykaz Usług Załącznik nr 5B do Ogłoszenia. 
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Pkt 17.3 – Wniosek należy złożyć – otrzymuje brzmienie: 
 

do dnia 14.09.2022 r. do godz. 10:00 

 
 
Pkt 17.6 – Otwarcie Wniosków nastąpi – otrzymuje brzmienie: 

 
 

 
 
Zamawiający dokonał zmiany treści: Załącznik nr 5A do Ogłoszenia i Załącznik nr 
5B do Ogłoszenia, (tekst jednolity na dzień 10.08.2022 r.)  

 
Zamawiający informuje, iż pozostała treść opisu potrzeb i wymagań oraz instrukcji 
postępowania w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia nie ulega zmianie. 

 
 
 
 

     z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
       ROMAN CIEŚLAK 
       /podpis nieczytelny/ 

    Dyrektor  
                                                                                                      Wydziału Zamówień Publicznych  

 

 

w dniu 14.09.2022 r. o godz. 12:00 


