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WYKONAWCY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa tężni solankowej na 

terenie kompleksu Stawy Jana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.27.2020 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),  zwanej dalej Pzp – do Zamawiającego zostały 

wniesione pytania1 Wykonawcy, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuszcza zmiany klasy drewna z C27 na klasę C24? Niestety nie ma 

takiej klasy jak C27 w drewnie iglastym, sortowanym wizualnie. W załączniku tabela i nr 

aktualnej normy, która obowiązuje w projektowaniu z drewna.  

Poniżej przesyłam link o zasadach i możliwościach stosowania drewna osiągalnego na 

rynku. 

http://www.tbf.net.pl/3-artykul-4 

Odpowiedz na pytanie 1 

Zamawiający dopuszcza zmianę klasy drewna z C27 na klasę C24. 

 

Pytanie 2 

Proszę o przesuniecie terminu zakończenia realizacji, gdyż: 

- wykonanie projektu i uzyskanie pozwoleń do budowy to minimum 3 miesiące 

- realizacja zamówienia min. 4 miesiące liczone od dnia uzyskania pozwolenia na budowę 

 

                                                           
1
 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 



 

 
 

Odpowiedz na pytanie 2 

Zgodnie z Uchwała nr XX/787/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19.02.2020r. założeniem 

zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest realizacja ich w bieżącym roku 

budżetowym. Maksymalny termin jaki Zamawiający może wskazać na zakończenie realizacji 

inwestycji to 30.11.2020r. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 

terminu realizacji zamówienia lub jego terminów pośrednich w przypadkach wskazanych  

w § 18 ust. 3 Formularza Aktu Umowy (TOM II SIWZ). 

 

Wyjaśnienia, o których mowa powyżej, nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod 

adresem: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10436,Budowa-tezni-solankowej-na-

terenie-kompleksu-Stawy-Jana-w-systemie-zaprojektuj-i.html 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

powyższych wprowadzonych wyjaśnień.                                                                            
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