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ZAMAWIAJĄCY  
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich  
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175  
NIP: 725-21-32-934  
http://zim.lodz.bip-e.pl Łódź, dnia    10.12.2020 r. 
 
ZIM-DZ.2621.9.2020 
 

 
 
 

WYKONAWCY 
 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu    
nieograniczonego na: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - 
Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji 
budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków 
gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji  
budynku frontowego” ZIM-DZ.2621.9.2020 
 
 
I.Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp – do 
Zamawiającego zostały wniesione pytania1 Wykonawców, na które Zamawiający udziela 
poniższych odpowiedzi.  

ZESTAW 3 
 
 Pytanie 1 
Zwracamy uwagę na fakt, iż dokumentacja projektowa nie obejmuje dokumentacji 
projektu wykonawczego na instalacje elektryczne. Prosimy o uzupełnienie.  

 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza folder skompresowany „TOM_III_2.zip”, 
załącznik Nr 1 do   niniejszego pisma.  
 

 
ZESTAW 4 

 
Pytanie 2 
Prosimy o przekazanie przedmiarów na zakres instalacji sanitarnej, instalacji 
elektrycznej oraz tereny zewnętrzne (roboty instalacyjne zewnętrzne, budowlane, 
drogowe) 
 
 

                                                 
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza folder skompresowany „TOM_III_2.zip” 
załącznik Nr 1 do   niniejszego pisma.  
 
 
Pytanie 4 
Prosimy o przekazanie projektów przyłączeniowych dla inwestycji Wschodnia 52 oraz 
Włókiennicza 2 oraz potwierdzenie, że przyłącza do budynku są również w zakresie 
przetargu. 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza folder skompresowany „TOM_III_2.zip” 
załącznik Nr 1 do   niniejszego pisma.  
 
 
Pytanie 8 
Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego fundamentów pod pergolę oraz wiatę 
pod miejsce składowania opadów 
 
Odpowiedź: 
W dniu 27.11.2020r. została udzielona odpowiedź Zamawiającego na ww. pytanie (…) 
Rysunki zbrojenia będą przekazane w późniejszym terminie”. Zamawiający uzupełnia 
odpowiedź  załączając folder skompresowany „TOM_III_2.zip”, załącznik Nr 1 do   
niniejszego pisma.  
 

 
ZESTAW XIV 

 
Zagospodarowanie terenu:  
 
 
Pytanie 4 
Dokumentacja nie zawiera projektów wykonawczych instalacji: wentylacji, C.O.                  
i gazowej. Czy możemy prosić o uzupełnienie?  
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza folder skompresowany „TOM_III_2.zip” 
załącznik Nr 1 do   niniejszego pisma.  
 
Pytanie 5 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt sieci zewnętrznych t.j. opis, 
profile, projekt zbiornika retencyjnego i studni w terenie. 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza folder skompresowany „TOM_III_2.zip” 

załącznik Nr 1 do   niniejszego pisma.  
 
Pytanie 6 
Czy przyłącza wodno-kanalizacyjne są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, to proszę o 
uzupełnieniu dokumentacji o projekt przyłączy.  
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Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza folder skompresowany „TOM_III_2.zip” 
załącznik Nr 1 do   niniejszego pisma.  

 
Pytanie 7 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt węzła cieplnego.  
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza folder skompresowany „TOM_III_2.zip” 
załącznik Nr 1 do   niniejszego pisma.  

 
 

ZESTAW XX 
 
Pytanie 2 
W związku z brakiem przedmiarów na wszystkie roboty instalacyjne jak powinna 
przebiegać wycena tychże robót, czy ewentualnie udostępnione zostaną przedmiary na 
te roboty? 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza folder skompresowany „TOM_III_2.zip” 
załącznik Nr 1 do   niniejszego pisma.  
 
Pytanie 3 
w przedmiarach na roboty budowlane Obiekt Wschodnia 52 dział 4 wykonanie 
wszystkich ścianek zostało podane w m3, przedstawione pozycje katalogowe podają 
jednostki w m2. Jak traktować podane ilości? 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza folder skompresowany „TOM_III_2.zip” 
załącznik Nr 1 do   niniejszego pisma.  
 
 

ZESTAW XXIII 
 
Pytanie 2 
Czy zamawiający dołączy projekt wykonawczy do postępowania ? 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza folder skompresowany „TOM_III_2.zip” 
załącznik Nr 1 do   niniejszego pisma.  
 

Na inne pytania z ww. Zestawów odpowiedzi zostały udzielone w dniu 27.11.2020r.          

i zamieszczone na stronie Zamawiającego pod linkiem:  

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10443,Rewitalizacja-Obszarowa-

Centrum-Lodzi-Projekt-1-Przebudowa-i-nadbudowa-istniejac.html 

 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
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1. Zamawiający załącza  folder skompresowany „TOM_III_2.zip” - załącznik numer 

1 do zmiany SIWZ.  

 

2. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 04.01.2021r..  
Ofertę należy złożyć do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi o 
godzinie 12:00. 

 

Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert  wprowadza się do pkt. 14.1, i 

18.1.1 SIWZ TOM I. 
 
Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
 
Powyższe wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: http://zim.lodz.bip-
e.pl/zim/zamowienia-publiczne.  
Dodatkowo zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert na stronie internetowej 
https://miniportal.uzp.gov.pl. 
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
w ofercie treści udzielonych wyjaśnień i wprowadzonych zmian. 
 

 
 DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
                               /podpis nieczytelny/ 

    Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Załącznik Nr 1 - folder skompresowany „TOM_III_2.zip” 

 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska   
Wydział Zamówień Publicznych                      
tel. 42/ 638-58-37 
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