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DOA-ZP-III.271.27.2019 
 

 
              Wszyscy Wykonawcy 

              ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia 
      

 

Zamawiający Miasto - Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, działając na podstawie art. 
38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudow ę Placu Wolno ści wraz z przeniesieniem 
i konserwacj ą zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury za budowy 
wejścia do Muzeum Kanału „D ętka” – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi” zmienia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 
w następujących punktach i zakresie: 

I.         Dotyczy tre ści SIWZ:  

� Pkt 5.1.3.1 w „Uwagach” pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

Uwagi: 

1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub ważne 
odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym niniejszym 
zamówieniem. 

 
� Pkt 13.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
13.2 Cena winna być wyliczona przez Wykonawcę w tabeli elementów scalonych  

sporządzonej według wzoru będącej Załącznikiem nr 2a do SIWZ i podana w 
pkt 5.2 Formularza ofertowego . 

 
Uwaga: 

1 Obowiązuje bezwzględny wymóg nieprzekraczania podanych w kolumnie 3 Tabeli elementów 
scalonych przedziałów procentowych kosztów dla poszczególnych elementów scalonych, w 
odniesieniu do kosztu całego zamówienia podanego w poz. RAZEM, w ko.l 7 TABELI  
ELEMENTÓW  SCALONYCH. 

2 Suma rzeczywistych udziałów procentowych kosztu realizacji poszczególnych elementów 
scalonych zamówienia (kol. 8), przy zachowaniu wymaganych przedziałów określonych w  kol. 3, 
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musi wynosić 100%. 
3 W przypadku  niedotrzymania wysokości udziału procentowego określonego w Poz. 1, 1.1 - 1.3.  

i  2 w kolumnie 3 - oferta wykonawcy zostanie odrzucona.  
4  Rzeczywisty  wymagany udział procentowy kosztu realizacji danego elementu scalonego podany  

w kol. 3 i opisany  w Poz. 1, 1.1 - 1.3 i 2 wylicza się w odniesieniu do całkowitego wynagrodzenia 
za wykonanie  przedmiotu zamówienia, podanego w poz. RAZEM, w kol. 7  TABELI  
ELEMENTÓW  SCALONYCH. 

5 Wartość pozycji „RAZEM” musi odpowiadać ściśle kwocie wynagrodzenia ryczałtowego podanego 
w zał. 2 do SIWZ w  Formularzu oferty pkt 5.2. 

6 Wymagane jest wypełnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli.  
7 Niezałączenie tabeli  elementów  scalonych (Załącznik nr 2a do SIWZ) do oferty, niewypełnienie 

wszystkich wymaganych pozycji w kolumnach 4-7 w tabeli lub niewłaściwy udział % kosztu realizacji  
danego elementu scalonego będzie skutkować odrzuceniem oferty z postępowania.  

8 W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę wskazanych pozycji w kolumnie 8 Zamawiający 
sam wyliczy rzeczywisty % udział kosztu realizacji danego elementu. 

� Pkt 16.4 SIWZ zostaje wykreślony. 
 

II. Dotyczy Zał ącznika nr 2a do SIWZ – Tabela elementów scalonych 

� Pkt 7 Tabeli elementów scalonych otrzymuje brzmienie: 
 

7 Niezałączenie tabeli  elementów  scalonych (Załącznik nr 2a do SIWZ) do oferty, niewypełnienie 
wszystkich wymaganych pozycji w kolumnach 4-7 w tabeli lub niewłaściwy udział % kosztu 
realizacji  danego elementu scalonego będzie skutkować odrzuceniem oferty z postępowania.  

 
� W Tabeli elementów scalonych zostaje dodany Pkt 8, który otrzymuje 

brzmienie: 
 

8 W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę wskazanych pozycji w 
kolumnie 8 Zamawiający sam wyliczy rzeczywisty % udział kosztu 
realizacji danego elementu. 

III. Dotyczy Zał ącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy  
 

� W treści umowy do § 8 wprowadza si ę dodatkowe punkty - 5, 6, 7, 8 i 9 , 
pozostałe zapisy § 8 umowy pozostaj ą bez zmian. 

 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamo wienia-publiczne-powyzej-
30000-
euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=907&tx_ed gepublicorder_order
%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontro ller%5D=Order  : 
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- jednolity tekst załącznika nr 2a do SIWZ oraz Załącznika nr 6 do SIWZ, 
- odpowiedzi na zadane pytania w dniu 08.05.2019 r., 
- w oznakowanych folderach od 00 do 05 wszelkie posiadane porozumienia, zgody, 
uzgodnienia, opinie i decyzje oraz warunki techniczne i realizacyjne z właściwych 
instytucji, jako załączniki do dokumentacji technicznej, 
- załączniki do dokumentacji technicznej: „Mała architektura_Pl.Wolności” oraz 
„LRE_III_4_2_5PF-D_ wykaz dokumentów”. 

 
 

 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
         /podpis nieczytelny/ 
          ROMAN CIEŚLAK 
             p.o. Dyrektora  

                Wydziału Zamówie ń Publicznych  
 


