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Łódź, dnia 21.10.2020 r. 
DSR-ZP-II.271.19.2020 
 
 
 

 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego 

                                                   
   
 
 

Zamawiający - Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 
Łódź, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – 
Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 
wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu 
pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza.,  
w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”  
WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17. Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
działania nr VI.3, poddziałania nr VI.3.1 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-
gospodarczego – ZIT”  

 
udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ: 

 
    

 
Pytanie 1: 
Punkt 5.1.3.1 podpunkt a. Warunkiem zdolności technicznej jest posiadanie 
doświadczenia  w zakresie remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków w przeciągu  
8 lat przed upływem terminu składania ofert. 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który posiada 
doświadczenie w w/w zakresie ale wykonał tego typu prace 12 lat temu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści warunku podanego w pkt 5.1.3.1 a) SIWZ. 
Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane o 
wartości co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto każda, polegające na remoncie 
(rewaloryzacji, renowacji) lub przebudowie albo zaprojektowaniu i wykonaniu remontu 
(rewaloryzacji, renowacji) lub przebudowy budynku/budynków użyteczności publicznej 
wpisanego/ych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub znajdujących się na 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
Zakres ww. robót winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, 
instalacyjne.  
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Pytanie 2: 
Punkt 5.1.3.1 podpunkt b. Warunkiem zdolności technicznej jest posiadanie 
doświadczenia  polegającą na wykonaniu prac w zakresie dolnej mechaniki sceny (minimum 
3 zapadni), górnej mechaniki sceny (minimum 20 sztankietów), oświetlenia technologicznego 
sceny (minimum 250 obwodów regulowanych/nieregulowanych), systemu 
elektroakustycznego wraz z systemem inspicjenta w obiekcie o ilości stałych miejsc 
siedzących min. 50 osób w przeciągu 8 lat przed upływem terminu składania ofert. 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który posiada 
doświadczenie w w/w zakresie ale wykonał tego typu prace 16 lat temu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść pkt. 5.1.3.1 b) we wskazanym zakresie. i zamieszcza  
ją w pliku pn. Zmiana SIWZ - DSR-ZP-II.271.19.2020. 
 
 
Pytanie 3: 
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. 
Jednocześnie prosimy, aby wizja odbyła się w terminie innym niż 23.10.2020 roku. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wyznacza termin wizji w terenie na dzień 29.10.2020 r.  
na godz. 10:00. 
 
 
 
 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
  

/podpis nieczytelny/ 
                          
                      Roman Cieślak 

DYREKTOR 
Wydziału Zamówień Publicznych 

 


