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Łódź, dnia 27.07.2020 r. 

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 
NIP: 725-21-32-934 
http://zim.lodz.bip-e.pl 
 

ZIM-DZ.2620.25.2020 

 
Wykonawcy 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji 

elektronicznej, którego przedmiotem jest: „Przebudowa i remont obiektu 

sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi”.  
 

 

Zamawiający, Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, zgodnie z pkt. 15.2 

Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu udziela 

wyjaśnień na zadane pytania. Udzielone odpowiedzi w zakresie w jakim zmieniają treść 

Ogłoszenia o zamówieniu oraz załączników do ogłoszenia (pkt. 15.5 Instrukcji)  są dla 

wykonawców wiążące.  

 

ZESTAW I 

 

Pytanie nr 1: 

Inwestor nie przewidział zakupu stelaży pod zeskoki lekkoatletyczne do skoku wzwyż i o 
tyczce. Ich stosowanie na obiektach zewnętrznych jest niezbędne dla zabezpieczenia 
zeskoków przed uszkodzeniami spowodowanymi wpływem wilgoci i tym samym dla 
utrzymania gwarancji na te zeskoki. Czy należy je ująć w wycenie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zakup stelaży pod zeskoki lekkoatletyczne do skoku wzwyż i o 
tyczce należy ująć w wycenie. 

  

ZESTAW II 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z tym iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia tj. parametry nawierzchni 
sportowej zrobił to w sposób tak szczegółowy, że taki opis spełnia tylko jeden producent tj. 

http://zim.lodz.bip-e.pl/
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firma Conica ze swoim produktem Conipur M. W związku z tym Zamawiający złamał kilka 
przepisów obowiązujących w Polsce czyniąc powyższe postępowanie niezgodne z prawem. 
Prosimy więc o dostosowanie przetargu do obowiązującego prawa i opisanie przedmiotu 
zamówienia w legalny sposób. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zastosowanie 
nawierzchni sportowej, która to nawierzchnia, w tym jej poniższe parametry:  

1. Grubość.  

2. Grubość górnej warstwy użytkowej.  

3. Wytrzymałość na rozciąganie. 

4. Wydłużenie w chwili zerwania.  

5. Redukcja siły w temperaturze 23°C. 

6. Odkształcenie pionowe w temperaturze 23°C. 

7. Współczynnik tarcia TRRL. 

8. Zawartość związków chemicznych w nawierzchni, 

będzie łącznie spełniać poniższe wymagania: 

1. Zaproponowana przez Wykonawcę nawierzchnia sportowa spełniać będzie: 

a) wymagania dokumentu: Nawierzchnie syntetyczne – wymagania techniczne 
PZLA. Zamawiający załącza ten dokument do odpowiedzi: plik pod nazwą 4633-
nawierzchnie-syntetyczne-wymagania-techniczne-pzla-16-04-2019. 

b) wymagania dokumentu: Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów 
lekkoatletycznych – wytyczne Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zamawiający 
załącza ten dokument do odpowiedzi: plik pod nazwą 
Zal._nr_1_2017_wytyczne_LA_MSIT.  

c) wymagania aktualnej normy PN-EN 14877. 

d) wymagania aktualnej normy DIN 18035-6:2014. 

e) pozostałe wymagania wskazane w udostępnionej przez Zamawiającego 
dokumentacji przetargowej.  

2. Zaproponowana przez Wykonawcę nawierzchnia sportowa będzie posiadać 
parametry techniczne nie gorsze niż parametry zamontowanej nawierzchni na hali 
sportowej RKS, stanowiącej zaplecze rozgrzewkowe obiektu objętego niniejszym 
postępowaniem przetargowym, które to parametry wskazane są w poniżej 
wymienionych dokumentach:  

a) Certyfikacie IAAF - Zamawiający załącza ten dokument do odpowiedzi: plik pod 
nazwą Certyfikat IAAF. 

b) Rekomendacji Technicznej ITB RT ITB – 1172/2010 Zamawiający załącza ten 
dokument do odpowiedzi: plik pod nazwą Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB 
– 11722010. 
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3. Wykonawca przed wybudowaniem i przed przedstawieniem Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, uzyska akceptacje i pozytywne uzgodnienie przez PZLA 
zaproponowanej przez siebie nawierzchni sportowej. 

 

ZESTAW III 

Pytanie 1: 

W pkt. 26.1.13.1 Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający zastrzega, że poręczyciel lub 
gwarant winien bezzwłocznie wypłacić kwoty na żądanie Zamawiającego. 

Co mamy rozumieć pod pojęciem „bezzwłocznie” ? Jaki jest dopuszczalny przez 
Zamawiającego termin wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 21 dni?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje termin wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 
30 dni. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 
obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że załączył całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną 
do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny, zgodnie z posiadaną wiedzą na czas przygotowywania 
dokumentów w zakresie warunków realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza do odpowiedzi Decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych 



 

  4 

lub roztopowych do rzeki NER znak DSS-OŚR-IV.6431.149.2017.PŁ z dnia 10 maja 2018 r. 
– plik Decyzja wodnoprawna znak DSS-OŚR-IV.6431.149.2017.PŁ z dnia 10 maja 2018 r. 

Zamawiający informuje, że wszystkie decyzje administracyjne są udostępnione w ogłoszeniu 
o zamówieniu oraz są aktualne na dzień składania ofert. Jeśli na etapie realizacji zadania 
decyzje stracą ważność, a ich obowiązywanie jest konieczne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający wystąpi o ich przedłużenie. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dysponuje prawem dysponowania nieruchomości w zakresie 
terenu objętego przedmiotem zamówienia.  

 

Pytanie 5: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 
konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

Odpowiedź: 

Warunki, w których przysługuje wykonawcy wynagrodzenie dodatkowe oraz zmiana terminu 
realizacji zadania określają zapisy Umowy. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w 
dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w 
przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 
przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ 
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

Odpowiedź: 

Warunki, w których przysługuje wykonawcy wynagrodzenie dodatkowe oraz zmiana terminu 
realizacji zadania określają zapisy Umowy. 

 



 

  5 

Pytanie 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ, w przypadku 
konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu.  

Odpowiedź: 

Warunki, w których przysługuje wykonawcy wynagrodzenie dodatkowe oraz zmiana terminu 
realizacji zadania określają zapisy Umowy. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne 
dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy 
również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane 
dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub 
danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w 
przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej 
sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja 
projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty 
wynagrodzenia dodatkowego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że załączył całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną 
do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny, zgodnie z posiadaną wiedzą na czas przygotowywania 
dokumentów w zakresie warunków realizacji zamówienia. 

Warunki, w których przysługuje wykonawcy wynagrodzenie dodatkowe oraz zmiana terminu 
realizacji zadania określają zapisy Umowy. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o wskazanie jakiego oprogramowania dotyczy paragraf 23 oraz paragraf 25 ust 1 
pkt 17 ppkt a-d umowy?  

Odpowiedź: 

Powyżej wskazany paragraf dotyczy oprogramowania związanego z urządzeniami i 
sprzętem wbudowanym przez Wykonawcę, zapewniającym prawidłowe działanie 
wykonanych instalacji. 

 

Pytanie 10: 
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Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy: 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w 
przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający: 

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru 
przedmiotu umowy 

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru, 

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

- opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza do par. 27 ust. 5 Umowy zapis o następującym brzmieniu: 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

 

Pytanie 11: 

Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego 
terminu na zapłatę, 

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego 
terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych, 

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności przekazania placu budowy w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego 
terminu na przekazanie placu budowy. 

 Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w SIWZ i w projekcie umowy 
pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie 
obejmuje robót tam nieprzewidzianych oraz że obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów 
możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, 
nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w 
szczególności wynikających z błędów/braków od wskazanych w dokumentacji warunków 
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności 
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww okoliczności wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe.  

 

Odpowiedź: 

Cena ryczałtowa, o której mowa w SIWZ, obejmuje cenę ofertową za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z udostępnionymi 
opracowaniami projektowymi oraz dokumentami uzupełniającymi i w oparciu o wszystkie 
udostępnione przez Zamawiającego materiały, dokonać wyceny robót zapewniających ich 
prawidłowa realizację. 

Warunki, w których przysługuje wykonawcy wynagrodzenie dodatkowe określają zapisy 
Umowy. 

 

Pytanie 13: 

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania wniosku Wykonawca nie ma obowiązku 
podawania nazwy podwykonawcy, jeśli jest na etapie wyboru podwykonawców. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem kolumny nr 2 w tabeli zawartej w pkt 10 Wzoru wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do podania nazw 
podwykonawców, jeśli na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postepowaniu podwykonawcy Ci są już znani. 
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Pytanie 14: 

Wnosimy o zmniejszenie w projekcie umowy kary umownej: 

- § 25 ust. 1 pkt 2 na 50 zł 

- § 25 ust. 1 pkt 5 na 5 %  

- § 25 ust. 1 pkt 9, 10 na 100 zł 

- § 25 ust. 1 pkt 11 na 0,5% 

- § 25 ust. 1 pkt 12 na 200 zł 

- § 25 ust. 1 pkt 13, 14 na 100 zł 

- § 25 ust. 1 pkt 16 ppkt a-c na 100 zł 

- § 25 ust. 1 pkt 17 ppkt a – d 100 zł 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż § 25 ust. 1 pkt. 5) Umowy otrzymuje brzmienie:  

5) za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §3 ust. 1 

 

Pytanie 15: 

Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest uzyskanie świadectwa PZLA dla zrealizowanego 
obiektu? Jeżeli tak, to jakiej kategorii?  

Odpowiedź: 

W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie przez Wykonawcę 
świadectwa PZLA dla obiektu kategorii IVa. Całość czynności, opracowanie wszelkich 
niezbędnych dokumentów oraz poniesienie opłat z tym związanych, leżą po stronie 
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego. Świadectwo to Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać przed rozpoczęciem procedury Obioru Końcowego zgodniej z par. 18 Umowy. 
Uzyskanie tego świadectwa warunkuje pozytywny Obiór Końcowy Inwestycji przez 
Zamawiającego. 
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Pytanie 16: 

Prosimy o odpowiedz czy wadium w przypadku składania wniosków w formie papierowej, 
będzie można dostarczyć po otrzymaniu zaproszenia do licytacji w formie dokumentu 
elektronicznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym?   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie elektronicznej w przypadku składania 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie pisemnej. 

 

Pytanie 17: 

Wnosimy aby datą zakończenia prac była data zgłoszenia o zakończeniu prac przez 
Wykonawcę dokonana wpisem do dziennika budowy. Procedura odbiorowa nie może 
obciążać karami wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy dotyczących Terminu 
Zakończenia Realizacji Inwestycji oraz Odbioru Końcowego. 

 

ZESTAW IV 

Pytanie 1: 

Prosimy o przesłanie schematu stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wyposażeniem. W 
projekcie budowlanym jest przedstawiony rysunek samej obudowy. 

Odpowiedź: 

Uszczegółowienie w załączeniu do odpowiedzi – plik Zabudowa techniczna stacji 
podwyższenia ciśnienia.  

 

Pytanie 2: 

W projekcie sanitarnym jest wykonanie odwodnienia liniowego wokół bieżni oraz wykonanie 
odwodnienia przy wjeździe na posesje. Prosimy o informacje ile będzie wynosić długość 
odwodnienia przy wjeździe – brak informacji w dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Odwodnienie przy wjeździe nie jest objęte przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie 3: 
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Prosimy o przesłanie dokumentacji w formie edytowalnej dwg. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w formie edytowalnej dwg na etapie 
postępowania przetargowego. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o uzupełnienie profilu instalacji nawadniania. W projekcie profil zaczyna się od 
miejsca włączenia do istniejącej sieci do początku płyty boiska – brak profilu dla terenu 
boiska. 

Odpowiedź: 

Pierścień instalacji zraszania z rur PEHD DN63 należy układać od punktu w28 w dwóch 
kierunkach ze spadkiem 0,3% w kierunku punktu w30. Zagłębienie początku rury wynosi 50 
cm poniżej poziomu terenu. Z uwagi na to, że instalacja zraszania opróżniana będzie z wody 
przed okresem zimowym dopuszcza się wykonanie pierścienia instalacji zraszania ze 
spadkiem wynoszącym 0%. Głębokość posadowienia rur w takim przypadku wynosi 50-70 
cm poniżej poziomu terenu. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o przesłanie szczegółu wpięcia projektowanej instalacji nawadniania do istniejącej 
sieci. 

Odpowiedź: 

Wpięcie należy wykonać na trójnik elektrooporowy 110/110/75. 

 

Pytanie 6: 

Na PZT dokumentacji sanitarnej znajdują się hydranty w obrębie płyty boiska oraz skoczni w 
dal. Prosimy o potwierdzenie że są to hydranty ogrodowe przeznaczone do likwidacji. 

Odpowiedź: 

Hydranty ogrodowe przeznaczone są do likwidacji. 

 

Pytanie 7: 

Na PZT dokumentacji sanitarnej w legendzie jest oznaczenie wodociągu fi110 do wymiany 
natomiast nie ma go oznaczonego na PZT. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 
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Do wymiany jest odcinek rurociągu biegnący wzdłuż wschodniej elewacji budynku hali 
sportowej, począwszy od zasuwy przez punkt w3, w4, w5, w6 i zakończywszy na pkt. w7. 

 

Pytanie 8: 

Na PZT dokumentacji sanitarnej na obszarze boiska, zakoli i bieżni znajduję się kanalizacja 
kdD75. Prosimy o informację czy to jest istniejąca sieć ? Jeśli tak to na jakiej głębokości 
znajduje się – czy nie będzie kolidować z zaprojektowanym drenażem. 

Odpowiedź: 

Rury drenażu kd75 przeznaczone są do likwidacji. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o informacje czy kanalizacja kdD75 na obszarze boiska, zakoli i bieżni ma zostać 
zlikwidowana czy zostaje bez zmian. 

Odpowiedź: 

Rury drenażu kd75 przeznaczone są do likwidacji, 

 

Pytanie 10:  

Prosimy o przesłanie przekroju przez warstwy projektowanego boiska z uwzględnieniem 
systemu drenarskiego. 

Odpowiedź: 

Rysunki w załączeniu do odpowiedzi – pliki IS.W.01 oraz IS.W.03. 

 

Pytanie 11:  

Prosimy o przesłanie profilu podłużnego na system drenarski. 

Odpowiedź: 

Rysunek w załączeniu do odpowiedzi – plik IS.W.02.  

 

ZESTAW V 

Pytanie 1:  

Proszę o podanie czy Zamawiający dopuszcza złożenie wadium wystawionego w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej elektronicznej i podpisanego bezpiecznym podpisem 
elektronicznym przez wystawcę?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie elektronicznej. 

 

ZESTAW VI 

Pytanie 1:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie 2:  

 

Odpowiedź: 

Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji precyzują zapisy umowy. 

 

Pytanie 3 

 

Odpowiedź: 

Udostępnione przedmiary stanowią materiał pomocniczy ułatwiający wykonawcy 
sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z udostępnionymi 
dokumentami i samodzielnie określić zakres i rodzaj robót koniecznych do wykonania w 
ramach zamówienia oraz prawidłowej ich wyceny w oparciu o całość udostępnionych przez 
Zamawiającego dokumentów przetargowych. 
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Pytanie 4:  
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Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie 1 z Zestawu II. 

 

Pytanie 5:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na chwile obecną nie posiada wiedzy o występowaniu 
jakichkolwiek kolizji oraz sieci innych niż wykazane w załączonych opracowaniach.  

 

Pytanie 6:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że załączył całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną 
do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny, zgodnie z posiadaną wiedzą na czas przygotowywania 
dokumentów w zakresie warunków realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 7:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza do odpowiedzi Decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych 
lub roztopowych do rzeki NER znak DSS-OŚR-IV.6431.149.2017.PŁ z dnia 10 maja 2018 r. 
– plik Decyzja wodnoprawna znak DSS-OŚR-IV.6431.149.2017.PŁ z dnia 10 maja 2018 r. 

Zamawiający informuje, że wszystkie decyzje administracyjne są udostępnione w 
ogłoszeniu o zamówieniu oraz są aktualne na dzień składania ofert. Jeśli na etapie realizacji 
zadania decyzje stracą ważność, a ich obowiązywanie jest konieczne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający wystąpi o ich przedłużenie. 

Pytanie 8:  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowaniu kruszyw dolomitowych, podbudowy należy 
wykonać z kruszyw ze skał magmowych. 

 

ZESTAW VII 

Pytanie 1:  
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Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 Zestaw II. 

 

ZESTAW VIII 

 

Pytanie 1:  

 

 

Odpowiedź:  

Kanalizację sanitarną należy wykonać od studni SK1 do studni SK5 oraz wymienić kolektor 
od studni SK5 do kanału kdD400. Kanalizację deszczową i wodociągową należy wykonać 
całą z uwagi na wykonanie 100% nawierzchni z kostki betonowej. Rysunki w załączeniu do 
odpowiedzi – pliki w formacie pdf: IS 3, IS 4, IS 5, IS 6, IS_PZT.  
 

Pytanie 2:  

 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 zestawu VIII 
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ZESTAW IX 

Pytanie 1 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający załącza do odpowiedzi opis i rysunki dotyczące wiat – plik Wiaty – 
uzupełnienie.zip 

 

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

 

odpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska – Wójcik 

 
 

Załączniki (w folderze skompresowanym: 25_2620_pyt_zestaw1-9_zm5_zalaczniki.zip): 

1. 4633-nawierzchnie-syntetyczne-wymagania-techniczne-pzla-16-04-2019 - dot. odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw II 
2. Zal._nr_1_2017_wytyczne_LA_MSIT - dot. odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw II 
3. Certyfikat IAAF – dot. odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw II 
4. Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB – 11722010. dot. odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw II 
5. Decyzja wodnoprawna znak DSS-OŚR-IV.6431.149.2017.PŁ z dnia 10 maja 2018 r. dot. odpowiedzi na pytanie 3 

Zestaw III, pytanie 7 zestaw VI 
6. Zabudowa techniczna stacji podwyższenia ciśnienia - dot. odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw IV 
7. IS.W.01, IS.W.03 - dot. odpowiedzi na pytanie 10 Zestaw IV 
8. IS.W.02 - dot. odpowiedzi na pytanie 11 Zestaw IV 
9. IS 3, IS 4, IS 5, IS 6, IS_PZT. – dot. odpowiedzi na pytanie 1,2 Zestaw VIII 
10. Wiaty – uzupełnienie – dot. odpowiedzi na pytanie 1 Zestaw IX 

 

 

 

Zamieszczono: 

- strona internetowa Zamawiającego  https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10437,Przebudowa-i-remont-obiektu-

sportowego-przy-ul-Rudzkiej-37-w-Lodzi.html  

 

Sprawę prowadzi: 

Marcin Kalmus - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych tel. 42/ 272-64-64 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10437,Przebudowa-i-remont-obiektu-sportowego-przy-ul-Rudzkiej-37-w-Lodzi.html
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10437,Przebudowa-i-remont-obiektu-sportowego-przy-ul-Rudzkiej-37-w-Lodzi.html

