
 

 

Podstawowe zmiany w SIWZ dla RPW Łódź 

 

1. Wprowadzenie zmian w zakresie zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych, 
poprzez: 
- wydłużenie okresu weryfikowalności doświadczenia wykonawcy w zakresie realizacji 
zamówienia z ostatnich 6 do 8 lat, 
- zmniejszenie liczby wymaganych prac projektowych w których Kierownik Projektu pełnił 
funkcję kierowniczą, z dwóch do jednego, 
- wydłużenie okresu weryfikowalności doświadczenie eksperta ds. architektury systemów 
informatycznych z 6 do 8 lat.  
 

2. Obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) do 5% oraz 
wyłączenie z zabezpieczenia prawa opcji.  
 
Obniżono zabezpieczenie należytego wykonania Umowy z 10% do 5%. W przypadku zlecenia 
prawa opcji, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia ZNWU w wysokości 5% 
wartości prawa opcji.  
 

3. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego nr 2.  

W zakresie KM nr 2 wskazano: 

1. Termin 180 dni na  przedstawienia kompletnej dokumentacji technicznej oraz wniosków 
o wydanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wraz z urzędowym potwierdzeniem ich 
złożenia od dnia podpisania umowy,  

2. Termin 330 dni na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od dnia podpisania 
umowy.  

Po odbiorze zakresu wymaganego do przedłożenia w terminie 180 dni wykonawca otrzyma 
70% wynagrodzenia za realizację kamienia milowego, a po 330 dniach kolejne 30%.  

4. Zmiany w zakresie wypłacania zaliczki na realizację kamieni milowych. 

Wprowadzono wypłatę zaliczki na realizację KM nr 4 i 5 po przedstawieniu przez wykonawcę 
dokumentacji technicznej oraz wniosków o wydanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wraz 
z urzędowym potwierdzeniem ich złożenia, a więc w terminie 180 dni od dnia podpisania 
umowy. Wypłata zaliczki nie będzie więc uzależniona od wydania warunków przyłączenia do 
sieci.  

Zrezygnowano z zapisu warunkującego wypłatę zaliczki od terminowego odbioru KM nr 1 oraz 
2.  

5. Nałożono obowiązek wykorzystania istniejącej infrastruktury jak również 
wskazano możliwości wykorzystania przez wykonawcę istniejącej infrastruktury, 
w tym istniejących przyłączy. 

Została zakończona realizacja światłowodu na części dróg objętych projektem, w związku 
z czym nałożono na wykonawcę obowiązek jej wykorzystania w toku realizacji RPW. 
Dodatkowo nałożono również obowiązek wykorzystania istniejących kanałów 
technologicznych.  



 

Wyszczególniono również istniejące przyłącza wraz z ich lokalizacją i mocą przyłączeniową, 
które mogą zostać przez wykonawcę wykorzystane. 

6. Inne wprowadzone zmiany dotyczą m.in.: 
• doprecyzowania wymagań w zakresie realizacji CZR w Strykowie;  
• przedłożenia w dokumentacji projektowej plików XML przygotowanych na podstawie 

otrzymanych od zamawiającego (wykonawca CPW) materiałów dotyczących budowy 
interfejsów (min. dokumentacja interfejsów, pliki XSD, opis komunikacji); 

• wprowadzenie zapisów umożliwiających podpisywanie wszystkich dokumentów, 
protokołów w sposób elektroniczny mając na względzie aktualną sytuację związaną 
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

 


