
ŁÓDZKA AGENCJA  
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 
ZARZĄD 
ul. Tuwima 22/26, 

 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax: 042 664 37 50 
e-mail: larr@lodz.pl, www.larr.lodz.pl 

 

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000059880; NIP: 725-000-55-74, REGON 470569240; 
Kapitał zakładowy: 11.100.000,00 zł – opłacony w całości 

 
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  
ORAZ BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

 
L.dz. BZ/III/ 10 – 17 /08/2012.                Łódź, dnia 29.08.2012 r. 
 

Do Wykonawców przetargu 
ograniczonego BZ/2/N/2012 
 
 

Działając w oparciu o Dział II Rozdział 2 art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień 
publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i 
wykonawczego przebudowy i rozbudowy zespołu budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 
potrzeby ŁARR S.A.” prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego. 
 
Pytanie 1 
Kto posiada prawa autorskie do koncepcji: autor koncepcji czy Zamawiający? 

Odpowiedź: 

Zamawiający. 

 

Pytanie 2 

 Czy posiadają Państwo warunki przyłączeniowe obiektu, czy uzyskanie ich leży po stronie wykonawcy? 

 W SIWZ brak informacji na ten temat. W załącznikach do SIWZ brak pism gestorów sieci z których wynika konieczność 

ingerencji w istniejące przyłącza i uzyskania warunków przyłączeniowych. Czy Zamawiający uwzględnił konieczność ich 

uzyskania i uzgodnienia z gestorami sieci oraz ZUDT-em projektów? Z określonego terminu wykonania zamówienia 

wynika, że nie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada warunki przyłączeniowe obiektu od gestorów sieci. 

 

Pytanie 3 

 Czy Zamawiający posiada i udostępni mapy: do celów projektowych i ewidencji gruntów? 

Odpowiedź: 

 Zamawiający posiada mapę do celów projektowych. 

 

Pytanie 4 

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie jest 

możliwe. Termin nie uwzględnia czasu potrzebnego na uzyskanie niezbędnych dokumentów wyjściowych do  

projektowania, nie uwzględnia także czasu na wykonanie dokumentacji projektowej w ogóle.  Czy Zamawiający 

przewiduje zmianę terminu na realny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmieni terminu wykonania zamówienia.  

 



 

Jednocześnie Zamawiający precyzuję określenie „wielobranżowości” projektu. Projekt winien obejmować niżej 

wymienione branże: 

- architekturę z uwzględnieniem prac konserwatorskich, 

- konstrukcję, 

- zagospodarowanie terenu, 

- instalację elektryczną wraz z przyłączem, 

- instalację wodociągową wraz z przyłączem, 

- instalację kanalizacyjną wraz z przyłączeniem do sieci, 

- instalację centralnego ogrzewania (projekt przyłącza i węzła poza zakresem opracowania), 

- wentylację i klimatyzację w zakresie wymaganym dla funkcji pomieszczeń, 

  oraz w zakresie instalacji niskoprądowych: 

- projekt sieci komputerowej LAN i okablowania strukturalnego, 

- projekt serwerowni, 

- projekt sieci telefonicznej wraz z centralą telefoniczną, 

- instalację Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) – jeśli przepisy tego wymagają, 

- instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) – jeśli przepisy tego wymagają, 

- instalację oddymianie klatki schodowej – jeśli przepisy tego wymagają, 

- instalację kontroli dostępu (KD), 

- instalację Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), 

- telewizję przemysłową (CCTV) – monitoring. 

W zakresie zamówienia jest również wykonanie „Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku”. 

            Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji  

            Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie: 

1. Terminu składania ofert   –   na dzień 03.09.2012 r. godz. 09.00. 

2. Terminu wniesienia wadium   –   do dnia 03.09.2012 r. do godz. 09.00. 

3. Terminu otwarcia ofert   –    na dzień 03.09.2012 r. godz. 10.00. 

 
  


