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Akademia Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego 

w Łodzi 
ul. Wojska Polskiego 121 

PL 91-726Łódź 
tel. 42 l 25 47 400 

tel. l fax 42l 25 47 401 
 
 
 

 

NR SPRAWY KBZ.261.41.2019 

Łódź, dn. 05.08.2019 r. 

Do wszystkich wykonawców 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację i adaptację nieruchomości położonej w 

Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu w Łodzi – 

zagospodarowanie terenu”. 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w następującym zakresie: 
 
 

1. Zamawiający zmienia pkt 5.3.3.a) SIWZ – warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej w ten sposób, że pkt ten otrzymuje brzmienie: 
 

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o 
którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, w tym: 

  
- 1 robota budowlana o charakterze wielobranżowym, obejmująca co najmniej roboty 
ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne zewnętrzne i roboty ziemne łącznie o 
wartości min. 2.000.000 zł. (dwa miliony złotych) brutto w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 
lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, 
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli dniem publikacji jest 
dzień w którym NBP nie publikuje średniego  kursu walut, przyjęty zostanie kurs z dnia następnego 
po dniu publikacji ogłoszenia. 
  
- 1 robota budowlana obejmująca roboty ogólnobudowlane lub  ziemne lub zagospodarowania 
terenu o wartości min. 1.000.000 zł. (jeden milion złotych) brutto. 
  
Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ;  
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2. Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty w ten sposób, że pkt 5 formularza 

oferty otrzymuje brzmienie: 
 

„5.  
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto (wynagrodzenie 

ryczałtowe) ………………………….……… PLN (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………zł.) w tym należny 

podatek VAT w kwocie ……………………PLN, przy czym oświadczamy, że wynagrodzenie za 

wykonanie ogrodzenia działki strona zachodnia wraz z bramą i furtką zostało zawarte w 

wynagrodzeniu ogólnym i stanowi kwotę ………………………… brutto ……………………..PLN 

(słownie: …………………………) w tym należny podatek VAT w kwocie ………………PLN.” 

 
3. Jednocześnie, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, odpowiednio na: 

- termin składania ofert – 26.08.2019r., godz: 11:00, 

- termin otwarcia ofert – 26.08.2019r., godz: 12:30. 

W związku z powyższym zmienia się punkt 12.1, , 13.1. SIWZ w ten sposób, że punkty te otrzymują 

brzmienie: 

 

12.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.08.2019r. do godz. 11:00 za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP (Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej – ASPLodz) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 

niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na 

miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiającego. 

13.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2019 r., o godzinie 12:00. 

Z poważaniem: 
W imieniu Zamawiającego  
/…/  
Jolanta Rudzka Habisiak 
Rektor 


