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Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 z dnia 28.09.2018 r. Projekt  

nr RPLD.06.03.01-10-0006/17 pn. ”Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna” 

 

   DSR-ZP-III.271.15.2020 
 

Do wszystkich wykonawców biorących 
udział w postępowaniu 

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont 
budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie „wybuduj” oraz remont budynku 
przy ul. Przędzalnianej 59 i 61 wraz z zagospodarowaniem działki 101/1 z placem 
zabaw w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

         Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Wydział 
Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego: Miasta Łódź - 
Zarządu Inwestycji Miejskich, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w zakresie następujących punktów: 
 
I. Punkt  5.1.3.2 b) i c) uzyskuje brzmienie: 

5.1.3.2 Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 
 

b) 1 osobą, na stanowisku Projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który 
jako autor lub współautor wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, 
na podstawie której Inwestor uzyskał decyzje pozwolenia na budowę oraz 
decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - pozwolenie  
na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, w tym minimum dla jednego budynku o elewacji ceglanej  
o powierzchni minimum 500 m2, 
 

c) 1 osobą, na stanowisku Projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który 
jako autor lub współautor wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe dla zagospodarowania obszaru przestrzeni 
publicznej o powierzchni działki minimum 3.000 m2, której obszar jest 
wpisany do rejestru zabytków, na podstawie której Inwestor uzyskał 
decyzję pozwolenia na budowę oraz decyzję Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków - pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze 
układu urbanistycznego i zespołu budowlanego wpisanego do rejestru 
zabytków albo pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  
Zamawiający nie uzna doświadczenia wykonania dokumentacji projektowej 
dla drogi lub /i ulicy określonych definicją w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych. 
 

Punkt  5.1.3.2 a) – nie ulega zmianie. 
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II.    Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie: 

12.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej – nazwa –Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu. 
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 
dla wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej Prowadzącego 
postępowanie.  

 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
 

Ofertę należy złożyć  

do dnia 11.12.2020 r. do godz.    12:00 

   

III.  Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie: 

12.3 Otwarcie ofert nastąpi 

w dniu 11.12.2020 r. o godz.    13:00 

 

  W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20 marca 2020 roku stanem 
epidemii, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących  
w otwarciu ofert, Zamawiający informuje, iż sesja otwarcia ofert zostanie 
przeprowadzona poprzez transmisję online. 

 

  W celu uczestniczenia w otwarciu ofert Wykonawca winien kliknąć poniższy link: 

https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber 

  nr ref. DSR-ZP-III.271.15.2020 

  W przypadku problemów technicznych Zamawiającego zostanie sporządzony stenogram, 
który będzie stanowić załączniki do informacji z otwarcia ofert i zostanie umieszczony  
na stronie internetowej Prowadzącego postępowanie. 

 

IV.  Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ 

W ramach dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki do opisu przedmiotu 
zamówienia dołączono: 

     - Inwentaryzacje więźb dachowych dla budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 
     - Przekroje i fotografie fundamentów budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 

- Projekty rewizji instalacji elektrycznej dla budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 
     - Przedmiar (kosztorys nakładczy) dla węzła c.o. w budynku przy  ul. Przędzalnianej 67 
     - Warunki przyłączeniowe PGE dla budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 
     - Rysunki z aranżacją płytek 
     - Szczegóły wykonania barierek schodów zewnętrznych.  

 

Powyższe opracowania stanowią załączniki do odpowiedzi na pytania i na stronie 
internetowej prowadzącego postępowanie zostały zamieszczone w zakładce SIWZ -
Pytania i odpowiedzi. 

 
                                                                        Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

                                                                                                   Roman Cieślak 

                                                                                                    /podpis nieczytelny/  
                                                                                     DYREKTOR  

                                                                                                WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber

