
                                                               
 

 
 
WORD/DO/2300/2/17       Łódź dn. 21.09.2017r. 
 

 

PYTANIA - ODPOWIEDZI 

 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w 

procedurze „zaprojektuj i wybuduj” WORD/DO/2300/2/17 wpłynęły pytania od Wykonawców.  

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, że w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w roz. V 
pkt. 2 ppkt 2 lit. a2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej wykonania robót 
budowlanych, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się realizacją robót 
budowlanych wskazanych w roz. V pkt. 2 ppkt 2 lit. a2) w ramach dwóch odrębnych umów tj.: 

 

-  minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednego budynku użyteczności 

publicznej* , o kubaturze min. 15 000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty 

konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne), wraz  

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

 - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na instalacji  systemów energooszczędnych  

o wartości minimum 1 mln złotych. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na zgłoszone pytanie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi  informuje, iż 
dokonał modyfikacji zapisu w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 SIWZ na następujący: 

2) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Minimalny poziom zdolności:   
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe 
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:  
a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:  
a1) jedną wielobranżową dokumentację projektową jednego budynku użyteczności 
publicznej*, o kubaturze min. 15 000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty 
konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne) wraz z 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;  w tym instalację systemów energooszczędnych 
o wartości minimum 1 mln złotych 

oraz 
  

a2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednego budynku użyteczności 
publicznej* , o kubaturze min. 15 000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty 
konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne), wraz z 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 



oraz 
a3) jedną robotę budowlaną polegającą na instalacji systemów energooszczędnych  
o wartości minimum 1 mln złotych 
 

Uwaga: Prace opisane w lit: a1 i oraz a2 i a3,  mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub  
w oddzielnych zamówieniach.  Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj  
i wybuduj, zamawiający uzna usługę projektową za spełniającą warunek, jeżeli będzie odpowiadała 
swoim zakresem wymogom określonym w lit a1. Podobnie zamawiający uzna robotę budowlaną 
realizowaną w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem 
wymogom określonym w lit a2 i a3. 
 
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.   
 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.  
  

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kształtu budynku przy zachowaniu wszystkich funkcji wynikających  
z załączonego PFU? 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na zgłoszone pytanie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi  informuje, iż 
Zamawiający dopuszcza inny kształt budynku w zakresie poziomu pierwszego. Natomiast na poziomie 
drugim można zmienić formę w części administracyjno-biurowej, a w pozostałej części, wschodniej 
powinna powstać bryła budynku, nie odbiegająca od koncepcji projektowej budynku. 

 

Pytanie 3 

Czy dostawa i montaż elektrowni PV jest w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak to jakiej mocy elektrownię 
należy przewidzieć. 

 

Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na zgłoszone pytanie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi  informuje, iż 
dostawa i montaż elektrowni PV jest po stronie Wykonawcy.  Wymagana moc minimum 100 kW 
zlokalizowana na dachu budynku głównego WORD.  

Pytanie 4 

Czy dostawa i montaż zasilacza UPS jest w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak to jakiej mocy i o jakim czasie 
podtrzymania zasilacz należy przewidzieć? 

 

Odpowiedź 

 

W odpowiedzi na zgłoszone pytanie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi  informuje,  
iż dostawa i montaż zasilacza UPS należy do Wykonawcy. Wynika ona z obliczeń w projekcie. Projekt jest 
po stronie Wykonawcy. 


