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Wszyscy Wykonawcy 
 

 

 

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.) zwanej dalej ustawą, 

Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź 

przekazuje zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach 

działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Pytanie nr 1:  
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę warunków  postępowania dot. doświadczenia 

i dopuści do udziału w nim Wykonawców, którzy zrealizowali budowy budynków 

wielorodzinnych? 

Poniżej propozycja zmiany zapisu punktu 5.1.3.1 SIWZ: 

„5.1.3.1 Warunek 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 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: - jedną robotę budowlaną 

o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 PLN brutto polegającą na budowie lub remoncie 

lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub 

użyteczności publicznej o ścianach murowanych z cegieł lub bloczków lub pustaków. Zakres 

w/w robót winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz 

instalacyjne.(…)”" 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. Warunek 

zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie 

roboty podanej w pkt 5.1.3.1 SIWZ. 

 
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
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