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Łódź, dnia 17 lutego 2022 r.      

INFORMACJA O ZMIANIE SWZ 

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu 

Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego – Miasto Łódź Zarząd Inwestycji Miejskich, 

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 

ze zm.),w postępowaniu pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 

„Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami 

Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną”, dokonuje zmiany treści SWZ 

w następującym zakresie: 

I. Warunku udziału w postępowaniu: 

Punkt 8.1.4.2 otrzymuje brzmienie: 

8.1.4.2 Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie: 

8.1.4.2.1 jedną lub dwie usługi o łącznej wartości 500.000,00 PLN brutto 

polegającej na nasadzeniach zielni niskiej i wysokiej oraz jej pielęgnacji 

w parkach i/lub przestrzeni publicznej. 

Uwagi:  

1. Zamawiający pod pojęciem „zieleń niska” rozumie trawniki, pasy zieleni ulicznej, 

kwietniki, krzewy.  

2. Zamawiający pod pojęciem „zieleń wysoka” rozumie drzewa. 

3. Przez „park” należy rozumieć publiczną zorganizowaną miejską przestrzeń zieloną 

pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe lub inne. 

W parku wyznaczone są ścieżki i trasy do spacerowania. W jego obrębie znajdują 

się także obiekty małej architektury: kosze na śmieci, ławki, latarnie, często 

pomniki, place zabaw i szalety, niekiedy fontanny, altany, amfiteatry. 

4. Przez „przestrzeń publiczna” należy rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu 

dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy 

większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres 

/wartość każdego zamówienia, o którym mowa powyżej. 

6. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykonał 
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usługi polegające na nasadzeniach zielni niskiej i wysokiej oraz jej pielęgnacji 

w ramach kontraktu/umowy na roboty budowlane i wyodrębni oraz poda zakres 

i wartość przedmiotowej usługi.  

7. 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 i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia 

stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków 

czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

8. 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 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. 

9. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac 

bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane. 

II. Terminu związania ofertą: 

 Punkt 13.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni tj. do dnia          

08.07.2022 r.  

III. Terminu składania i otwarcia ofert: 

 Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

16.1 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.  

Ofertę należy złożyć: 

do dnia 11.03.2022 r. do godz. 10:00 
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 Punkt 16.6 SWZ otrzymuje brzmienie: 

16.6  Otwarcie ofert nastąpi:  

w dniu 11.03.2022 r. o godz. 12:00 

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, 

Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie 

z  
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
Agnieszka Mroczek-Marchewka 

/podpis nieczytelny/ 

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 


