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DOA-ZP-II.271.13.2018       
 Łódź, dnia 13.04.2018 r. 

 
 

Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
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 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Remont i przebudowa budynków  przy ul. Moniuszki 3  i 5 oraz Tuwima 
10 w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na dwie cz ęści realizowany w ramach 
zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy u l. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 
(Program Nowe Centrum Łodzi), zmienia treść Specyfikacji istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
 

� Pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie 
 
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 Adm inistracji 

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

DOA-ZP-II.271.13.2018 
 

Remont i przebudowa budynków  przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz Tuwima 10 w systemie 
zaprojektuj i wybuduj z podziałem na dwie cz ęści realizowany w ramach zadania 

„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniu szki 3, 5 i Tuwima 10  
(Program Nowe Centrum Łodzi)” 

 
Nie otwiera ć przed dniem  02.05.2018 r. do godz.  11:00  

 
� Pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie 

 
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 02.05.2018 r. do godz. 10:00 
 

 
� Pkt 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie 

 

Otwarcie ofert nast ąpi  w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi 
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III piętro pok. 15 

 

w dniu 02.05.2018 r. o godz. 11:00 
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� PKT 14.2.  - Dla cz ęści 2 otrzymuje brzmienie: 
  

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane 
kryterium 

1 Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 60 punktów 

 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia (D) 

  

2 

Doświadczenie projektanta -  za każdy wykonany 
projekt budowlany  obiektu wpisanego do rejestru lub 
ewidencji zabytków, inny ni ż wykazany na 
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 
post ępowaniu (D1)  

15% 15 punktów 

3 

Doświadczenie  kierownika budowy  za każdą 
kierowaną budową w obiekcie wpisanym do rejestru 
lub ewidencji zabytków, inn ą niż wykazana na 
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 
post ępowaniu (D2)  

15% 15 punktów 

4 
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji i rękojmi 
na roboty budowlane (G) 5% 5 punktów 

5 
Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i 
społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z) 

5% 5 punktów 

Łącznie 100% 100 punktów 

 
 

� Pkt 14.2.3.2. Zasady oceny ofert wg kryterium  - do świadczenie projektanta 

Pkt 2 w UWADZE – otrzymuje brzmienie: 
2. Zamawiający nie ogranicza powierzchni użytkowej budynku, którego dotyczył projekt 
budowlany, co oznacza, że można podać nazwę projektu dla obiektu wpisanego do rejestru 
lub ewidencji zabytków o powierzchni użytkowej mniejszej niż wymagana na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowania tj. 1000 m2. 

 
 

� Pkt 14.2.3.3. Zasady oceny ofert wg kryterium  - do świadczenie kierownika 
budowy 

Pkt 2 w UWADZE – otrzymuje brzmienie: 
2. Zamawiający nie ogranicza wartości robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru lub ewidencji  zabytków, co oznacza, że można podać robotę 
budowlaną o wartości mniejszej niż wymagana na potwierdzenie spełniania warunku udziału 
w postępowania tj. 3 000 000 PLN brutto. 
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ZMIANA ZAŁ ĄCZNIKA  DO SIWZ 
 
� Pkt 5.2.2. w Zał ączniku nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie 

 
KARTA OCENY W KRYTERIUM – do świadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia 

5.2.2.1.Doświadczenie  projektanta   
Oświadczam(y), że osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie wskazana 
w Załączniku nr 6 do SIWZ (wykaz osób), tj. Pan/Pani ………………………………………,  
wykonał(a) projekt budowlany w następujących obiektach wpisanych do rejestru lub ewidencji 
zabytków, inny niż będzie wykazany na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu określonego w punkcie 5.1.3.4 a SIWZ. 
  
 

L.p. 

Nazwa i adres obiektu  Nazwa  i adres Zleceniodawcy Nr  rejestru zabytków lub 
ewidencji i/lub nazwa 

zabytku lub ewidencji  oraz 
wielkość pow. użytkowej w 

m2 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

4 
  

 

5 
  

 

6 
  

 

 

7 
 

  
 

 

8 
 

  
 

 

9 
 

  
 

 

10 
 

  
 

 
Uwaga:  

1. Punktacja będzie przyznana w zależności od ilości wykonanych projektów, zgodnie z 
wzorem określonym w pkt. 14.2.3.2 SIWZ.  
2. W przypadku, kiedy Wykonawca: 
- nie poda dodatkowego doświadczenia projektanta w stosunku do wskazanego w wykazie 
osób, w tym kryterium otrzyma „0” punktów. 
- poda doświadczenie projektanta w ilości 10 i więcej  projektów, w tym kryterium otrzyma 15 
punktów 
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- nie poda żadnego nazwiska lub poda imię i nazwisko innej osoby niż w wykazie osób na 
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, w ww. kryterium otrzyma 0 
punktów. 
3. Zamawiający nie ogranicza powierzchni użytkowej budynku, którego dotyczył projekt 
budowlany, co oznacza, że można podać nazwę projektu dla obiektu wpisanego do rejestru 
lub ewidencji zabytków o powierzchni użytkowej mniejszej niż wymagana na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowania tj. 1000 m2. 
4. Projekt wymieniony w wykazie na potwierdzenie spełniania warunku udziału w 
postępowaniu nie będzie brany pod uwagę w punktacji ww. kryterium. 

 
5.2.2.2. Doświadczenie kierownika budowy 

 
Oświadczam(y), że osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie wskazana 
w Załączniku nr 6 do SIWZ (wykaz osób), tj. Pan/Pani…………………………..……………,  
był(a) kierownikiem budowy w następujących obiektach wpisanych do rejestru lub ewidencji 
zabytków, innych niż będą wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu określonego w punkcie 5.1.3.4 b SIWZ). 
 

L.p. 

Nazwa i adres obiektu  Nazwa  i adres Zleceniodawcy Nr rejestru zabytków lub 
ewidencji i/lub nazwa 
zabytku lub ewidencji 

oraz wartość robót 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

4 
  

 

5 
  

 

6 
  

 

 

7 
 

  
 

 

8 
 

  
 

 

9 
 

  
 

 

10 
 

  
 

 
Uwaga: 

1. Punktacja będzie przyznana Wykonawcy w zależności od ilości budów, zgodnie z wzorem 
określonym w pkt. 14.2.3.3.SIWZ.  
2. W przypadku, kiedy Wykonawca: 
- nie poda dodatkowego doświadczenia kierownika budowy w stosunku do wskazanego 
w wykazie osób, w tym kryterium otrzyma „0” punktów. 
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- poda doświadczenie w kierowaniu budową  w ilości  10 i więcej budów, w tym kryterium 
otrzyma 15 punktów 

- nie poda żadnego nazwiska lub poda imię i nazwisko innej osoby niż w wykazie osób na 
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, w ww. kryterium otrzyma 0 
punktów. 
3. Zamawiający nie ogranicza wartości robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji co oznacza, że można podać roboty 
budowlane o wartości mniejszej niż wymagana na potwierdzenie spełniania warunku udziału 
w postępowania tj. 3 000 000 PLN brutto. 
4. Kierowanie robotami budowlanymi wymienionymi w wykazie osób na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu nie będzie brane pod uwagę w punktacji ww. 
kryterium. 

 
Uwzględniając ww. zmiany zmieniono treść Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.  

 
Zamawiający zamieścił na stronie BIP (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/) 
w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania nowy, zawierający ww. zmiany  
Formularz ofertowy (zał. nr 2 do SIWZ). 
 
Zamawiaj ący dopuszcza zło żenia oferty na poprzednim  wzorze Formularza oferto wego. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników do SIWZ nie ulegają zmianie.  
 
 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 

Roman CIEŚLAK 
p.o. DYREKTORA 

                      Wydziału Zamówie ń Publicznych 
 
 
 
 


