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Łódź, dnia 30.12.2020  r. 

 
DSR-ZP-III.271.49.2020 
 

 
              Wszyscy Wykonawcy 

              ubiegający się o udzielenie zamówienia 
      

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, 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. Budowa zbiornika retencyjnego 

na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami w następujących punktach i zakresie: 

I.         Dotyczy treści SIWZ: 

 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 nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  

w tym okresie: 

 

a) min. 2 roboty budowlane polegające na budowie 1 zbiornika wodnego każdy o 

pojemności całkowitej min. 2.000 m3 przeznaczonego do magazynowania wód 

opadowych i roztopowych. 

 

         Uwaga: 

1) Ww. roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy. 

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres 
prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o 
których mowa powyżej. 

3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 
(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca 
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie 
i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega 
możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie 
konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów 
np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 
wykonawcę faktur. 

4) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości 
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej 
waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia 
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o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie 
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs 
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany. 

5) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac 
bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane 

 

 Pkt. 5.1.3.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

5.1.3.2 Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 

a) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji 
niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz min. 
2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy 
obejmującej swoim zakresem roboty budowlane w specjalności inżynieryjnej 
hydrotechnicznej 

b)  1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych przy realizacji 
niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej  

Uwaga: 

1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 . 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub ważne odpowiadające im 
kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do 
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte 
w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, 
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 
2020 r. poz. 220). 

3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu 
kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 

4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania 
przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem 
wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie 
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 
zakresie. 
 
 

 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. 
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W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

Ofertę należy złożyć: 

do dnia 02.02.2021 r. do godz. 10:00 

 

 

 Pkt. 12.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

12.3 Otwarcie ofert nastąpi  

w dniu  02.02.2021 r. o godz. 11:00 

 

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.271.49.2020 

W przypadku problemów technicznych Zamawiającego zostanie sporządzony 

stenogram, który będzie stanowić załączniki do informacji z otwarcia ofert i zostanie 

umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

II. Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Wykaz robót 

Jednolity tekst został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem: 

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-

euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1447&tx_edgepublicorder_order%5Ba

ction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order 

 

Wykonawca do Oferty winien załączyć Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót – tekst jednolity 

na dzień 30.12.2020 r. 

 

W przypadku dołączenia do Oferty niezmienionego Załącznika nr 5 do SIWZ, 

Zamawiający dokona odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1447&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1447&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1447&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order
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W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, Zamawiający 

zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

 
    z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
 Agnieszka Mroczek-Marchewka 

                  /podpis nieczytelny/ 
                  Z-ca Dyrektora 
  Wydziału Zamówień Publicznych 


