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DOA-ZP-VIII.271.55.2017                                                               
  

Wszyscy Wykonawcy 
 

Zmiana tre ści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

      Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Wydział Zamówień Publicznych   
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego – Zarządu 
Inwestycji Miejskich w Łodzi, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Rewitalizacj ę Obszarow ą Centrum Łodzi – Projekt 6 – Rewitalizacja i adapta cja obiektu 
pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z kompleksowym zagospodarowaniem 
terenu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w nast ępujących punktach: 
 

1)  Punkt 12.1, 12.2 , 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
Punkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy                                                             Urząd Miasta Łodzi 

                                                            Wydział Zamówie ń Publicznych 
                                                   w Departamencie Obsługi i Administracji  

                                                        ul. ks. Ignacego Skorupki 21   
                                                            90-532 Łód ź 

DOA-ZP-VIII.271.55.2017 
 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Przebudowa  
i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego  

przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie „zaprojek tuj i wybuduj" 

Nie otwierać przed dniem 09.10.2017 r. do godz. 10:00 
 

Punkt 12.2 otrzymuje brzmienie: 
12.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych  

         w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego 
         Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 09.10.2017 r. do godz. 09:00 

 
Punkt 12.5 otrzymuje brzmienie: 

 

12.5  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie 
  Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 
  90-532 Łódź – III piętro pok. 15 

 

w dniu 09.10.2017 r. o godz. 10:00 
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2) Punkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
 

Data rozpoczęcia: od dnia podpisania Umowy, data zakończenia: do 31.07.2020 r.,  
z tym że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektów Budowlanych  
wraz z ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz do przekazania Projektów 
Wykonawczych – w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

 
3) Punkt 5.1.3.1. lit b) SIWZ otrzymuje brzmienie:  

- jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, polegającą 
na wykonaniu prac w zakresie montażu urządzeń scenicznych, sterowania urządzeniami 
scenicznymi i mechaniki scenicznej. Zakres ww. robót winien obejmować  co najmniej: 
wykonanie zapadni scenicznych, montaż systemu sztankietów, wykonanie oświetlenia 
sceny, nagłośnienia widowni,  wykonanie automatyki sceny. W ramach spełnienia warunku 
dopuszcza się wykazanie jednej lub dwóch lub trzech robót które łącznie spełniają zakres 
wymagania opisanego powyżej. 

 
4) Punkt 5.1.3.2 c) otrzymuje brzmienie: 

- osobą lub osobami na stanowisku projektanta / technologa sceny posiadającą/-ymi 
doświadczenie z realizacji sceny o podobnych warunkach: z zapadniami, kominem 
scenicznym, systemem sztankietów, kompleksowym oświetleniem i nagłośnieniem.  
W ramach spełnienia warunku dopuszcza się wykazanie jednej lub więcej osób, które łącznie 
spełniają zakres wymagania opisanego powyżej. 
 

 
5) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia -   Program  Funkcjonalno U żytkowy: 

a)  pkt. 2.16.3.2 Sieć bezprzewodowa Wi-Fi – str. 61 
Zapis istniejący: 
Uwaga! Urządzenia sieci Wi-Fi zostaną zakupione i zainstalowane na podstawie innego 
przetargu, ogłoszonego i przeprowadzonego w oparciu o ww. dokumentację projektową. 
Wszystkie punkty instalacji Access Pointów oraz pozostałych urządzeń powiązanych 
z siecią Wi-Fi i Ethernet muszą umożliwiać szybkie i bezinwazyjne podłączanie urządzeń 
w przyszłości. 
 
Zapis po zmianie: 
Zapis zostanie usunięty w całości. 
Dodatkowo, Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia sieci Wi-Fi były wycenione  
i zamontowane przez Wykonawcę. Zamawiający nie będzie przeprowadzał osobnego 
postępowania w tym zakresie. 
 

b) pkt. 2.16.3.3 Instalacja telewizji dozorowej (CCTV) – str. 62  
Zapis istniejący: 
Uwaga! Urządzenia CCTV zostaną zakupione i zainstalowane na podstawie innego 
przetargu, ogłoszonego i przeprowadzonego w oparciu o ww. dokumentację projektową. 
Wszystkie punkty instalacji kamer oraz pozostałych urządzeń powiązanych z CCTV 
i Ethernet muszą umożliwiać szybkie i bezinwazyjne podłączanie urządzeń w przyszłości. 
 
Zapis po zmianie: 
Zapis zostanie usunięty w całości. 
Dodatkowo, Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia CCTV były wycenione i 
zamontowane przez Wykonawcę. Zamawiający nie będzie przeprowadzał osobnego 
postępowania  
w tym zakresie. 



 

  

dotyczy: WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17 
 

 

 
 
 
6) Załącznik nr 7 – wzór umowy - wprowadza nast ępujące zmiany: 

a) Paragraf 3 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 
Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na dzień 31.07.2020 r., z tym 
że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu/ów 
Budowlanego/ych  wraz z ostateczną/nymi decyzją/ami o pozwoleniu na budowę oraz do 
przekazania Projektu/ów Wykonawczego/ych – w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy 
od dnia zawarcia Umowy. 
 

b) Paragraf 3 ust. 3  otrzymuje brzmienie: 
Niezależnie od Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniają, 
że  szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności to jest m.in. opracowanie 
Projektu/-ów Budowlanego/-ych i Wykonawczego/ych nastąpi zgodnie z Harmonogramem 
Rzeczowo – Finansowym z uwzględnieniem terminu 10 miesięcy, o którym mowa w ust.1. 

 
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIE ŚLAK 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Zamówień Publicznych              

 
 


