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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. 4 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” 

 

dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: 

 
pkt. 5.1.3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

…” 5.1.3.1 Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
i prawidłowo ukończył: 

a) 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;  

b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 16 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę o 
wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, 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.” 
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 Treść „Uwag” w pkt. 5.1.3.1 SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
pkt. 7.4.1.2. b) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

…” 7.4.1.2. Wykazu robót budowlanych (wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ) wykonanych nie  
wcześniej niż w okresie – odpowiednio ostatnich ośmiu (dla pkt 5.1.3.1 a)) i szesnastu  
(dla pkt 5.1.3.1 b)) lat przed upływem terminu składania ofert, 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. 
 
 
pkt. 11.1. i 12.6 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

…” Zamawiający określił dwa warianty realizacji Opisu Przedmiotu Zamówienia,  
tj. Wariant I - podstawowy oraz Wariant II - opcjonalny.  
Do Zamawiającego należy ostateczny wybór wariantu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wykonawcy pod rygorem odrzucenia oferty zobligowani są do wyceny obu wariantów 
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego 
Załącznik nr 3 do SIWZ oraz tabel elementów scalonych  tj. Wariant I – podstawowy – 
Załącznik nr 4 do SIWZ oraz Wariant II – opcjonalny – Załącznik nr 5 do SIWZ.  
Zamawiający w niniejszym postępowaniu podejmie decyzję odnośnie wyboru wariantu 
realizacji przedmiotu zamówienia po dacie otwarcia ofert.  
Oferty Wykonawców będą podlegać badaniu i ocenie ofert jedynie w obrębie wybranego 
wariantu przez Zamawiającego. Zamawiający dokona wyboru wariantu realizacji 
przedmiotu zamówienia uwzględniając środki finansowe jakie zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie Zamówienia. Zamawiający wskazuje, iż o wyborze danego wariantu 
realizacji zamówienia zadecyduje najniższa cena spośród złożonych ofert. 
W ramach kryterium oceny ofert „cena” ocenie przez Zamawiającego podlegać będzie 
cena za wariant wybrany przez Zamawiającego do realizacji.  
 
W przypadku gdy:  
 zarówno w Wariancie I - podstawowym i Wariancie II – opcjonalnym oferta/y 
Wykonawcy/ów będzie/ą złożona/e z ceną niższą lub równą kwocie przeznaczonej na 
sfinansowanie zamówienia, Zamawiający dokona wyboru Wariantu I – podstawowego do 
oceny ofert;  
 zaproponowane przez Wykonawców w ofertach ceny za realizację zamówienia 
zarówno w Wariancie I – podstawowym i Wariancie II – opcjonalnym przewyższą kwotę 
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia – Zamawiający podejmie Decyzję  
o wyborze Wariantu, a w przypadku braku możliwości zwiększenia środków finansowych 
unieważni postępowanie.” 
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pkt. 12.1. SIWZ 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  18.11.2020 r. do godz. 10:00 
 

pkt. 12.3. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

…”12.3 Otwarcie ofert nastąpi 

w dniu 18.11.2020 r. o godz. 12:00 

 
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-II.271.19.2020 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.” 
 
Powyższe zmiany treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego: 
 
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-
euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1326&tx_edgepublicorder_order%5Ba
ction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order   
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Zamawiający informuje, iż pozostała treść SIWZ oraz załączników do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia nie ulega zmianie. 
 
 

 

 

 
z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

  
/podpis nieczytelny/ 

                          
                      Roman Cieślak 

DYREKTOR 
Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


