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 Łódź, dnia 20.02.2020 r. 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112 

91-048 Łódź  
 
 

 ZAPYTANIE W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 

 
                  

I. ZAMAWIAJĄCY 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź 
NIP: 7260004458, REGON: 470754976 

 
II. WARUNKI I POSTANOWIENIA: 
 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przekazuje niniejsze Zapytanie w celu ustalenia 
szacunkowych kosztów związanych z planowaną realizacją postępowania na opracowanie 
dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum 
Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a”  
realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 
współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

  
 
Zwracamy się z prośbą o wycenę przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem poniższych informacji: 
 
1. Niniejsze Zapytanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zaproszenia do    

składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
2. Niniejsze Zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy czy też do udzielenia 

zamówienia. 
3. Przedmiotowe Zapytanie nie stanowi procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego      

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Zamawiający zastrzega, że udzielenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o charakterze szacowania 

ceny może skutkować: 

 zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

 zaproszeniem do negocjacji warunków umownych  
 
III. CEL I PRZEDMIOT ZAPYTANIA 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji 
projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie 
Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a”  realizowanego w ramach projektu 
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
       Kody CPV:      
 
       71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
       71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
       71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
       71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 
       71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
       71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
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       64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne 
       45000000-7 - Roboty budowlane 
       45262700-8 - Przebudowa budynków  
       45262800-9 - Rozbudowa budynków 
       45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
       45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
       45111250-5 - Badanie gruntu 
       45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
       45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
       45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
       45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
       45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
       45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
       45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
       45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 
       45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania      
       45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
       45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
       45320000-6 - Roboty izolacyjne 
       45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
       45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielski 
       45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
       45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 
       45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
       45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
       45443000-4 - Roboty elewacyjne 
       45200000-0 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 
       32400000-7 - Sieci 
       32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 

 
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

 załącznik nr 2 do Szacowania wartości zamówienia cz. 1 – PFU Tuwima 12 a 
 załącznik nr 2 do Szacowania wartości zamówienia cz. 2 – PFU Sienkiewicza 28/30 

 
3. INNE WARUNKI I POSTANOWIENIA: 
 
 1. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w terenie, po uzgodnieniu terminu na telefoniczną 

prośbę Uczestnika/Uczestników. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 
 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE 

     Uczestnik powinien przedstawić swoją odpowiedź na Formularzu do Szacowania wartości zamówienia 
– załącznik nr 1 załączonym do Zapytania. 
 Formularz powinien być: 
- opatrzony pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę firmy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 
- podpisany czytelnie przez Wykonawcę.  
 
 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY 
1. Formularz powinien być przesłany za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS:   
       do dnia 20.03.2020 r. do godziny 10:00. 
2. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3.  Uczestnik może przed upływem terminu składania formularzy do niniejszego zapytania zmienić lub 

wycofać swój Formularz. 
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VI. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO 
     Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                     

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający informuje, o sposobie przetwarzania 
Pana/Pani danych osobowych, tj.: 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) będzie Komendant Wojewódzki Policji w  Łodzi                          
z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112, kod 91-048  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IDO) - e-mail: ido@ld.policja.gov.pl 
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane będą w celu: 

1)  wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie związanym                          
z Zapytaniem dotyczącym przedmiotowego zamówienia (podstawą przetwarzania jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO);                       

2)  w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej                    
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi bądź jego przedstawicielem prawnym lub 
podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem (podstawą przetwarzania jest             
art. 6 ust. 1 lit. B RODO). 

4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:  
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, 
do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi; 

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
3) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani 

prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź 
sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie; 

5. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Zamawiającego Pana/Pani danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie 
papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz 
archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty                  
i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie 
przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób 
kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji 
stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                 
17 grudnia 2007 roku. 

7. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 
       Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktów z Uczestnikami niniejszego Zapytania 

Konrad Kabała, (42) 638-39-62, konrad.kabala@ld.policja.gov.pl 
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia – Załącznik nr 1 
2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załączniki nr 2 do Szacowania wartości zamówienia dla  

części  1 i części  2  
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