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Łódź, dnia 06.08.2020 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”.  
 

 

I. 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, są dla Wykonawców wiążące.  

 

ZESTAW X 

Pytanie nr 1: 

„Pytanie: 

W przedmiarze robót są pozycje na: 

- Dostawa i montaż: -wiata dla sędziów -wiata dla spikera -wiata dla służb medycznych  
– 1 szt 

- Wiata stadionowa dla zawodników rezerwowych, 16 - osobowa. Konstrukcja wiaty 
wykonana z profili aluminiowych. Siedziska plastikowe z oparciem lub ławka drewniana. 
Kolor ramy i siedzisk do uzgodnienia. Wypełnienie wiaty stanowi poliwęglan komorowy 
bezbarwny gr. 6 mm. Podest pokryty blachą ryflowaną – 2 kpl. W dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego nie ma specyfikacji, opisu ani rysunków 
wiat. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza do odpowiedzi opis i rysunki wiat – plik Wiaty – uzupełnienie” 

W załączonych dokumentach przez Zamawiającego jest opis wiat w którym jest zapis: 
„W okolicach linii mety, na zewnątrz bieżni usytuowane będzie przeszklona wiata o wym. 
2,6x4m przeznaczona dla komentatora, sędziów i na sprzęt pomiarowy” – informacja wskazuje 
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że będzie jedna wiata która będzie obsługiwać zarówno stanowisko dla komentatorów jak 
i sędziów natomiast z PZT wynika że będą to dwie wiaty osobno dla komentatorów i osobno 
dla sędziów. Ponadto brakuje informacji odnośnie wiat dla służb medycznych. Prosimy 
o doprecyzowanie. 

Odpowiedź:  

W kwestii dotyczącej wiat wiążący jest opis wynikający z PZT tj. dwie wiaty - jedna dla 
komentatorów i na sprzęt pomiarowy, druga dla sędziów. Dla służb medycznych i ratunkowych 
nie przewiduje się odrębnej wiaty. W PZT zaplanowano miejsce postojowe dla tych służb 
zlokalizowane przy łuku bieżni ogólnej. 

 

Pytanie nr 2: 

W ogłoszeniu_BZP w opisie przedmiotu zamówienia jest zapis: „3.1.8 dostawa mobilnej 
trybuny (zadaszonej na około 100 miejsc).” Z PZT wynika że są cztery trybuny mobilne każda 
po 124 miejsca. Natomiast w przedmiarach i dokumentacji nie ma informacji dotyczących 
trybun. Bardzo prosimy o informacje czy trybuny mobilne są przedmiotem zamówienia. Jeśli 
tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikacje, rysunki, opis oraz informacje ile 
trybun trzeba dostarczyć ze względu na to że są rozbieżności w ogłoszeniu i PZT. 

Odpowiedź:  

Właściwy jest opis wynikający z PZT i projektu zaakceptowanego przez PZLA tj. przedmiotem 
zamówienia są cztery mobilne trybuny na 124 miejsca każda, bez zadaszenia. 

Zamawiający dokonał w powyższym zakresie zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zmiany 
ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym na platformie licytacyjnej oraz w Załączniku Nr 1 – 
Instrukcja dla Wykonawców, zgodnie z pkt II niniejszego pisma. 

 

ZESTAW XI 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 27.07.2020 r zmienił wymagania dla nawierzchni 
syntetycznej na bieżnie uniemożliwiając złożenie Wykonawcom prawidłowych 
wniosków/ofert, a w rezultacie wykonanie obiektu w taki sposób aby mógł uzyskać wymagane 
świadectwo PZLA IV A. 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi dla przetargów publicznych, charakterystyka 
i parametry zaprojektowanej nawierzchni mają być określone, za pomocą cech 
technicznych, przy użyciu dokładnych i jasnych parametrów i określeń. Po zmianach 
Zamawiającego, nawierzchnie mają spełniać wymagania wskazane w udostępnionej przez 
Zamawiającego dokumentacji przetargowej, oraz być nie gorsze niż określone w załączonej 
Rekomendacji Technicznej (czyli nieaktualnym już dokumencie który nie obowiązuje 
w obecnym stanie prawnym) i Certyfikacie IAAF. 

Zwracamy uwagę, iż wymagania w zakresie parametrów nawierzchni typu pełny poliuretan, 
nie mogą być oparte na nieaktualnych dokumentach tj: Rekomendacjach Technicznych. 
Informujemy, iż dla nawierzchni sportowych zewnętrznych nie obowiązuje w aktualnym stanie 
prawnym Rekomendacja Techniczna. Aprobaty Techniczne oraz Rekomendacje Techniczne 



 

  3 

nie są już wydawane. Obecnie wydawane są krajowe oceny techniczne (KOT) przez co należy 
rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych zasadniczych 
charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają 
wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez 
obiekty budowlane, w których wyrób będzie stosowany. Natomiast z zapisów 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wynika, iż dla nawierzchni syntetycznych 
wykonywanych "in situ" czyli na placu budowy należnym jest aby produkt posiadał aktualne 
badania na zgodność z normą EN 14877:2013. 

Ponadto zakres badanych parametrów według Rekomendacji Technicznych jest inny niż 
według normy EN 14877:2013 czy IAAF. 

Nie bada się w normie EN 14877:2013 czy według IAAF, twardości nawierzchni według 
metody Shoera A. Sh.A, odporności na uderzenie, czy współczynnika tarcia kinetycznego. 

Przykładowo współczynnik Tarcia: 

· Według załączonej do odpowiedzi rekomendacji –metoda badawcza to PN EN 13036-4, 
której wymagania obowiązywały w 2010 roku. 

· Według aktualnej normy EN 14877:2013 - metoda badawcza to EN 13036-4 (aktualna), 
której wymagania zostały zmienione w 2013 roku. 

· Według IAAF – dopuszcza dwie metody badawcze: EN 14903 lub EN 13036 - 4. 

Jak widać parametry badane według Rekomendacji Technicznych są inne niż obecnie 
obowiązujące. 

Wnosimy więc o potwierdzenie, iż według Zamawiającego wymaga się dla nawierzchni 
syntetycznej typu pełny poliuretan spełniania wymagań określonych w zaakceptowanym 
przez PZLA projekcie, gdzie określono konkretne graniczne maksymalne wartości 
parametrów ( tj.: od–do) jako przedziały równoważności, mieszczące się w obowiązujących 
normach oraz wymaganiach IAAF, PZLA i MSiT. 

Jednocześnie należnym jest potwierdzenie spełnienia tych wymagań dla oferowanej 
nawierzchni syntetycznej z pełnego poliuretanu, w dokumentach składanych wraz 
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Zmieniając parametry względem określonych w zaakceptowanej przez PZLA dokumentacji 
projektowej, gdzie były one jasno określone, Zamawiający stawia się w sytuacji gdzie 
zrealizowany projekt nie uzyska wymaganego Świadectwa PZLA. Zamawiający jest 
gospodarzem postępowania a jego stanowisko powinno być zawsze takie samo jak 
uzgodnione założenia zawarte w uzgodnionym przez PZLA projekcie. 

Wieloletnia obserwacja realizowanych stadionów potwierdziła często złą jakość 
realizowanych obiektów. W szczególności zaobserwowano zmiany dokonywane w trakcie 
realizacji przez wykonawców, w zakresie technologii wykonania oraz zastosowanych 
komponentów. Znacznie obniżyło to obniżyło jakość realizowanych obiektów sportowych, 
uniemożliwiając organizowanie imprez sportowych i konieczność ich naprawy po krótkim 
okresie użytkowania. Powyższe stanowisko zostało dostrzeżone przez Ministerstwo Sportu, 
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które zaleca właściwy dobór projektantów i wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia z należytą jakością. 

Zarówno wymagani IAAF jak i stanowisko PZLA jest jasne w tym zakresie. Zamawiający 
wydając środki publiczne powinni dbać o jakość realizowanych stadionów. W postępowaniach 
na budowę obiektów sportowych obserwuje się bardzo agresywną konkurencję, która 
wszelkimi sposobami próbuje obniżać wymagania do minimalnych parametrów, które są 
wymagane zapisami normy. Wymagania te są minimalnymi jakie musi spełnić dana 
nawierzchnia, aby mogła być w ogóle dopuszczona do użytkowania np. na obiektach 
przyszkolnych. 

Zarówno IAAF i PZLA podkreślają, że w zakresie nawierzchni lekkoatletycznych 
wskazane jest określanie kompatybilnych parametrów, które łącznie wpływając 
względem siebie, pozwalają na uzyskiwanie przez sportowców dobrych wyników jak i 
zapobiegają powstawaniu kontuzji zawodników (użytkowników). Każda zmiana 
w zakresie uzgodnionych zakresów parametrów czy technologii wykonania niesie za sobą 
niekorzystne konsekwencje dla Inwestorów. 

Wymaganie skonkretyzowanych wymagań w zakresie parametrów (od - do) jest również 
zaleceniem jakie w swoich oficjalnych dokumentach przedstawia PZLA i Ministerstwo Sportu 
i Turystyki oraz IAAF. Pozwala to na uzyskanie wymaganej jakości i standardów obiektu. MSiT 
jako jednostka dofinansowująca inwestycje zwraca szczególną uwagę na odpowiednią jakość 
realizowanych obiektów aby zapobiec ich degradacji przy intensywnym użytkowaniu, na jakie 
narażone są tego typu inwestycje. W wytycznych MSiT dla zewnętrznych obiektów 
lekkoatletycznych wskazuje konieczność wskazania oczekiwanych przedziałów 
parametrów fizyko-chemicznych nawierzchni. 

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. 
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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) Wykonawca przed wybudowaniem i przed przedstawieniem Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, uzyska akceptacje i pozytywne uzgodnienie przez PZLA 

zaproponowanej przez siebie nawierzchni sportowej. 

3) Zamawiający wprowadza zmianę w § 26 ust. 2 pkt 3) lit a. wzoru umowy - zgodnie 

z pkt II niniejszego pisma. 

W celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia syntetyczna z pełnego poliuretanu spełnia 
wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz 
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumenty i oświadczenia 
wymienione w pkt 7.4 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 
o zamówieniu. 

 

ZESTAW XII 

Pytanie nr 1: 

(…) jako międzynarodowy producent nawierzchni poliuretanowych, którego produkty zostały 
zainstalowane na obiektach lekkoatletycznych całego świata, gdzie odbywają się mistrzostwa 
oraz imprezy rangi olimpijskiej informujemy, iż nie możemy zaoferować naszych produktów 
(pełny poliuretan) w przedmiotowym postepowaniu. 

Zamawiający odpowiedziami z dnia 27.07.2020 roku, zmienił przedmiot zamówienia 
określając aby nawierzchnia sportowa posiadała 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 

b) Rekomendacji technicznej IT BRT ITB 1172/2010 

(Obydwa dokumenty zostały załączone do odpowiedzi) 

Opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, Zamawiający zmienia zapisy dokumentacji 
projektowej, która została zaopiniowana i zaakceptowana przez PZLA. 

Pamiętać należy, iż obiekt ma uzyskać świadectwo PZLA kat IVA. Zmiana parametrów 
nawierzchni uniemożliwia uzyskanie pozytywniej weryfikacji PZLA i wydania świadectwa. 

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż Instytut Techniki Budowlanej nie wystawia już od lat 
aprobat technicznych na syntetyczne nawierzchnie sportowe, ponieważ właściwe organy Unii 
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Europejskiej nie przygotowały mandatów do wystawiania aprobat na te nawierzchnie. W chwili 
obecnej ITB może wystawić tylko dobrowolne rekomendacje ITB, a większość aprobat utraciło 
już swoją ważność. Ponadto zakres badanych parametrów w załączonym dokumencie opiera 
się na nieaktualnych normach a niektóre nie są wykonywane ani określone w ogólnie 
obowiązujących normach czy wymaganiach IAAF. 

W swoich opracowaniach PZLA stoi na stanowisku, iż: 

Cytat: 

UWAGA 2: 

PZLA przypomina inwestorom, aby po zakończeniu procedury przetargowej nie wyrażać 
zgody na zmianę rodzaju nawierzchni w stosunku do nawierzchni zaopiniowanej 
w uzgodnionym projekcie. 

Tego typu zmiana może doprowadzić do uzyskania „produktu” o gorszych właściwościach 
oraz automatycznie anuluje opinie Komisji do wcześniej uzgodnionych projektów. 

(NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE – WYMAGANIA TECHNICZNE Podstawowe wymagania 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dotyczące nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach 
lekkoatletycznych.. Zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Uchwałą nr 13/2019 
z dnia 01.01.2019 r. i obowiązujące od dnia 01.04.2019 r.) 

Wnosimy więc o modyfikację odpowiedzi z dnia 27.07.2020 rok, pytanie nr 1, ZESTAW II, 
w taki sposób aby zachować jako obowiązujące parametry nawierzchni określone 
w dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez PZLA. Zagwarantuje to uzyskanie 
świadectwa PZLA żądanej przez Zamawiającego kategorii. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie 1 z Zestawu XI. 

 

ZESTAW XIII 

Pytanie nr 1: 

W opisie technicznym jest: 

W pomieszczeniu kasy należy wykonać oświetlenie na poziomie 300 lx, a na ladzie 500lx. 

Pod wiatami trybun, sędziów, spikera i służb medycznych należy zabudować oświetlenie 
wykonane oprawami 3x36W IP-65, wandaloodpornymi. 

Pozycje te nie są ujęte w załączonym przedmiarze. 

Jakie ilości opraw należy zainstalować w kasie i pod wiatami trybun, sędziów, spikera i służb 
medycznych ? 

Odpowiedź:  

Zakresem niniejszego postępowania nie są objęte pomieszczenia kas, zadaszenie trybun 
oraz pomieszczenia dla służb medycznych. 
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Oświetlenie w pomieszczeniu dla sędziów, spikera należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami dla tego typu pomieszczeń. W pomieszczeniu dla sędziów – oświetlenie na poziomie 
500lx. 

 

ZESTAW XIV 

Pytanie nr 1: 

W załączonych plikach w odpowiedziach jest rozbieżność między rysunkami IS_PZT 
a IS.W.01. Na rysunku IS_PZT w obrębie boiska jest 1300mb nitek drenarskich wchodzących 
do kolektorów zbiorczych natomiast na IS.W.01. 1400mb. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć ilość nitek drenarskich przedstawionych na rysunku IS.W.01 

 

Pytanie nr 2: 

Na rysunku IS.W.01 poza obrębem boiska znajduje się instalacja drenarska która nie została 
uwzględniona w dokumentacji i przedmiarze robót. Czy jest ona przedmiotem zamówienia ? 
Jeśli tak prosimy o przesłanie dokumentacji na ten zakres. 

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć całkowitą ilość nitek drenarskich pokazanych na rysunku IS.W.01 

 

Pytanie nr 3: 

W załączonym dokumencie IS_PZT przy drenażu idącym poza obrębem boiska znajduje się 
orurowanie połączone ze studzienkami oznaczonymi od „a” do „f”. Brakuje informacji 
w dokumentacji odnośnie tego co to są za rury i studzienki i na jakiej głębokości są 
usytuowane. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  

Punkt „a” do „f” nie dotyczą kanalizacji deszczowej. Przebieg drenażu oraz miejsce włączenia 
nitek pokazano na rysunku IS.W.01 

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o zaznaczenie elementów do wymiany przyłącza kanalizacji deszczowej 
z istniejącego budynku administracyjnego. Brak oznaczenia na załączonym PZT. 

Odpowiedź:  

W załączeniu fragment mapy z zaznaczonymi przyłączami. Przyłącze włączyć do studni 
SD12. 
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Pytanie nr 5: 

Prosimy o potwierdzenie że kasa biletowa jest poza zakresem opracowania. 

Odpowiedź:  

Kasa biletowa nie jest objętą przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania: 

- Zestaw II pyt. 1 

- Zestaw VI pyt. 4 

- Zestaw VII pyt. 1 

- Zestaw VIII pyt. 2 

otrzymują brzmienie zgodne z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie 1 Zestaw XI.  

 

 

II. Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, zgodnie z pkt. 15.5 Instrukcji dla 

Wykonawców stanowiącej Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu dokonuje zmiany 

treści: Ogłoszenia o zamówieniu, załączników do ogłoszenia o zamówieniu oraz 

ogłoszenia o zamówieniu L-83-2020 opublikowanego na platformie licytacyjnej 

w następującym zakresie: 

1. W ogłoszeniu o zamówieniu: 

1) pkt II.4) ppkt 3.1.8 otrzymuje brzmienie: 

„3.1.8 dostawa czterech mobilnych trybun na 124 miejsca każda, bez zadaszenia”, 

2) pkt IV.4) w zakresie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu otrzymuje brzmienie: 

„Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: 2020-08-12 godzina: 12:00:00”. 

2. W  ogłoszeniu o zamówieniu L-83-2020 opublikowanym na platformie licytacyjnej: 

1) pkt I część „Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)  

ppkt 3.1.8 otrzymuje brzmienie: 

„3.1.8 dostawa czterech mobilnych trybun na 124 miejsca każda, bez zadaszenia”, 

2) pkt V „Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji 

elektronicznej” otrzymuje brzmienie: 

„2020-08-12   12:00:00”. 
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3. W Załączniku Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Instrukcji dla Wykonawców: 

1) pkt 3.1.8 otrzymuje brzmienie: 

„3.1.8 dostawa czterech mobilnych trybun na 124 miejsca każda, bez zadaszenia”, 

2) pkt 13.2 otrzymuje brzmienie: 

„13.2 Wniosek należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed 

otwarciem opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco: 

 

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postępowaniu pn: 

 
„Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi” 

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.25.2020 
 

Nie otwierać przed dniem 12.08.2020 r., godz. 12:00 

3) pkt 14.1 otrzymuje brzmienie: 

„14.1 Wniosek o treści zgodnej z Formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia, (wraz z dokumentami o których mowa w pkt 12) należy złożyć 

w Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM), ul. Piotrkowska 175, 90-447 

Łódź w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2020 r. roku, godz. 12:00”. 

4. W Załączniku Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – Wymagania dotyczące składania 

Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie elektronicznej: 

1) pkt 14.4 otrzymuje brzmienie: 

„14.4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o treści zgodnej 

z Formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia, (wraz 

z dokumentami o których mowa w pkt 12) należy złożyć 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2020 r., godz. 12:00 poprzez 

ePUAP zgodnie z pkt 13. 

5. W Załączniku Nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu – Wzór umowy: 

1) § 26 ust. 2 pkt 3) lit. a. otrzymuje brzmienie: 

„a. pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej,  warunków technicznych, opinii lub innego dokumentu 

niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji 

publicznej lub inna upoważniona osoba fizyczna lub prawna nie wydała 

stosownej decyzji administracyjnej, warunków technicznych, opinii lub innego 

niezbędnego dokumentu w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 

czynności lub, wobec braku terminu ustawowego, w terminie 30 dni od 



 

  10 

złożenia wniosku o jego wydanie - tyko w zakresie przedłużenia terminu 

realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów 

administracji publicznej, osób fizycznych lub prawnych przekraczających 

termin ustawowo przewidziany dla danej czynności lub, wobec braku terminu 

ustawowego, termin 30 dni od złożenia wniosku o jego wydanie,” 

6. W Załączniku Nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia dodaje się pliki: 

1) Nawierzchnie syntetyczne – wymagania techniczne PZLA  

(plik pod nazwą 4633-nawierzchnie-syntetyczne-wymagania-techniczne-pzla-16-

04-2019), 

2) Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych – wytyczne 

Ministerstwa Sportu i Turystyki  

(plik pod nazwą Zal._nr_1_2017_wytyczne_LA_MSIT). 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i załączników Zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej: 

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

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

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie 
treści powyższych wyjaśnień i zmian treści Ogłoszenia o zamówieniu i załączników.  
 

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

 

/podpis nieczytelny/ 

 

Agnieszka Kowalewska – Wójcik 

 

 

 
 

 

 

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
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

