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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    23.12.2020 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 XXIV 
Zagospodarowanie terenu 

Pytanie 1 

czy kosze na składowanie odpadów, znajdujące się pod pergolą również są w zakresie 
wyposażenia? Jeżeli tak, proszę podać parametry, pojemność oraz materiał z jakiego są 
wykonane 

Odpowiedź: 
Kosze na składowanie odpadów są poza zakresem wyposażenia. 
 
Pytanie 2 

Proszę o udostępnienie opracowania dotyczącego rozbiórki budynku gospodarczego  

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza plik „TOM_III_3.zip”, załącznik Nr 1 do   
niniejszego pisma.  
 

ZESTAW XXV 

Pytanie 1 

Proszę o podanie parametrów zbiornika retencyjnego na wodę opadową 

 
 

                                                
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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Odpowiedź: 
Dane odnośnie wielkości zbiornika retencyjnego na wodę opadową: pojemność czynna 
zbiornika min = 26m3. Wielkość zbiornika (wymiary wewnętrze) = 3,5x3,5x2,5. Zbiornik 
należy wykonać na budowie (wylewany na mokro) lub zamówić odpowiedni prefabrykat. 
Dno zbiornika powinno zostać wyspadkowane w kierunku rury odpływowej do 
pompowni. Zbiornik należy zabezpieczyć przed infiltracją wód gruntowych do wewnątrz 
zbiornika. Właz do zbiornika należy wykonać min w klasie D400. Wejścia rur do 
zbiornika należy wykonać jako szczelne. Zbiornik należy poddawać czyszczeniu min 1 w 
roku w porze suchej. Ponadto dane odnośnie wielkości zbiornika retencyjnego na wodę 
opadową zostały zamieszczone w opisie technicznym i przedstawione na rysunku 
BZB52.1-PW-IS-RYS-4004-1 w zeszycie z instalacjami zewnętrznymi, w załączniku Nr 1 
„TOM_III_3.zip”  do   niniejszego pisma.  

 
ZESTAW XXVI 

Pytanie1 
W odpowiedzi na pytanie 3 zestawu XIV pytań  Zamawiający informuje cyt. „Tak. 
Zgodnie z PFU w zakres zamówienia wchodzą: pkt/ 2.5.2: biały montaż - umywalki, 
ustępy stojące, baterie, syfony, natryski – kabina prysznicowa i brodzik, umywalki i 
zlewy; szczegóły pkt 2.8.” Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o PFU w celu 
zapoznania się ze szczegółami. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź na pytanie nr 3 zestawu XIV Wykonawcy jest przytoczeniem zapisu 
zawartego w PFU. Zamawiający udostępnił Projekt Budowlany i Wykonawczy, natomiast 
za bezzasadne uznaje udostępnianie na tym etapie inwestycji Programu Funkcjonalo – 
Użytkowego. 

Pytanie2 
Proszę o informację, jak wykończona jest ściana – elewacja od strony ulicy nad 
gzymsem wieńczącym (projektowana nadbudowa wycofana względem lica elewacji 
budynku), kondygnacja poddasza ul. Wschodniej 52. Czy jest to tynk, czy też blacha 
tytan-cynk? 

Odpowiedź: 
Blacha tytanowo-cynkowa.  
(Uzgodnienia projektów z WUOZ z dnia 16 października 2019r.:  
- WUOZ-ZN.5183.1219.2019.KW,  
- WUOZ-ZN.5183.1220.2019.KW.).  

Pytanie3 
Proszę o doprecyzowanie, z jakiego materiału mają być wykonane okna p-poż. W19 
(dokumentacja ul. Wschodniej 52) oraz okna p-poż W20, W21 (dokumentacja ul. 
Włókienniczej 2) 

Odpowiedź: 
Zalecamy wykonanie okien w budynku przy ul. Wschodniej: W10’ (EI60) i W19 (EI30), 
oraz okien w budynku przy ul. Włókienniczej: W20, W21 z drewna.  

Pytanie4 
Proszę o jednoznaczne określenie wartości izolacyjności akustycznej dla okien. 
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Zwracamy uwagę, że wartość R’A.2 większa lub równa 43dB jest trudna i kosztowna do 
osiągnięcia. 

Odpowiedź: 
Wartość została podana na podstawie wyliczeń projektanta w oparciu o aktualną mapę 
akustyczną Łodzi.  

ZESTAW XXVII 

Pytanie 1 

proszę o podanie dokładnych parametrów technicznych systemu nawadniania roślin,  
z czego mają być wykonane przewody, proszę podać pełną armaturę potrzebną do 
zasilania, proszę podać parametry zraszaczy, czy przewidziane są jakieś sterowniki 
nawadniania 

Odpowiedź: 
Instalacja nawadniania roślin składa się z 24 zraszaczy połączonych orurowaniem PE-
HD fi 32x2.0. zgodnie z rysunkiem BZB52.3-PW-ZIEL-RYS-0001-1 zamieszczonym        
w załączniku Nr 1 „TOM_III_3.zip”  do   niniejszego pisma.  
Dobór konkretnych urządzeń przewidziano na etapie wykonawczym i nadzoru 
autorskiego.  
 

ZESTAW XXVIII 

Pytanie 1 

Proszę o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach mokrych jest po stronie Wykonawcy pokrycie 
ścian płytkami ceramicznymi, czy płytki w łazienkach położone są do sufitu, w kuchni jako 
„fartuszek”, proszę podać parametry płytek 

Odpowiedź: 
Wykończenie ścian jest po stronie Wykonawcy, który zobowiązany jest do ułożenia 
płytek ściennych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (WC, łazienki) do pełnej 
wysokości pomieszczenia (min. 2,0m). 
W kuchniach rekomendujemy „fartuszki” pomiędzy blatami kuchennymi i dolnymi 
krawędziami szafek kuchennych.  
Wykończenie ścian wewnętrznych lokali handlowo-usługowych i lokali mieszkalnych na 
adaptowanym poddaszu poprzez wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, 
bez gładzi, bez malowania. 
 

ZESTAW XXIX 
Pytanie 1 

Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie w pralkę automatyczną jest po stronie Wykonawcy, 
jeżeli tak, proszę o podanie parametrów technicznych urządzenia  

Odpowiedź: 
Wykonawca nie dostarcza pralki jedynie jest zobowiązany jest do doprowadzenia wody  
i odpływu dla pralki z zaworami i wymaganymi redukcjami oraz zamontowania gniazdka 
w łazience. 
 
Pytanie 2 

proszę o udostępnienie PFU, tj. Programu funkcjonalno-użytkowego 

Odpowiedź: 



„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., 
Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
(Projekt 1) 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 4 z 6 

 

Zamawiający udostępnił Projekt Budowlany i Wykonawczy. Udostępnienie na tym etapie 
realizacji inwestycji Programu Funkcjonalno – Użytkowego Zamawiający uznaje za 
bezzasadne. 

ZESTAW XXX 
Pytanie1 

Proszę o wyjaśnienie czy po stronie zamawiającego jest również wyposażenie w szafki pod 
zlewozmywaki 

 
Odpowiedź: 
Wykonawca ma w swoim zakresie montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej 
wiszącego, co najmniej 1,5-komorowy z ociekaczem z możliwością zabudowy  
w meblach kuchennych (dostarczony wraz z baterią i niezbędnym osprzętem 
koniecznym do podłączenia do instalacji wody i kanalizacji sanitarnej). 
 

ZESTAW XXXI 
Pytanie1 

proszę o udostępnienie brakującego rysunku do inwestycji przy ulicy Wschodnia 52: 
Aksonometria punktów gazowych, BZB52.3-PB-IS-RYS-3006-2, rysunek występuje  
w spisie, w opisie technicznym instalacji sanitarnych, jednak brak go w załącznikach 

Odpowiedź: 
Projekt wykonawczy zawiera rysunek BZB52.3-PB-IS-RYS-3006-2. 
Aksonometria instalacji gazowej została przedstawiona na rysunku BZB52.3-PW-IS-
RYS-3006-1. Rysunki znajdują się w  załączniku Nr 1 „TOM_III_3.zip”  do   niniejszego 
pisma.  

 
 

ZESTAW XXXII 
Pytanie 1 
Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego w formacie dwg. 
 
Odpowiedź: 
Projekt wykonawczy w formacie dwg będzie udostępniony Wykonawcy, z którym 
zostanie zawarta umowa. 
 
Pytanie 2 
Proszę o udostępnienie przedmiarów 
Odpowiedź: 
Przedmiary zawarte są w Projekcie Wykonawczym,  załączniku Nr 1 „TOM_III_3.zip”  do   
niniejszego pisma.  
 
 

ZESTAW XXXIII 
Pytanie 1 
Niniejszym zwracam się do Zamawiającego z prośbą o odpowiedź na pytanie czy udostępni 
oferentom przedmiary do postępowania ZIM-DZ.2621.9.2020. Folder „TOM_III_2.zip” 
udostępniony w dniu 10.12.2020 nie zawiera przedmiarów. 
Odpowiedź: 
Przedmiary zawarte są w Projekcie Wykonawczym, załączniku Nr 1 „TOM_III_3.zip”  do   
niniejszego pisma.  

 ZESTAW XXXIV 
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Pytanie 1 
Niniejszym zwracam się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie schematów 
rozdzielnic TWC. 
 
Odpowiedź: 
Schematy rozdzielnic zostały przedstawione w zeszytach z projektami budowlano-
wykonawczymi węzłów CO. 

 
 
 
 

ZESTAW XXXV 
 
Pytanie 1 
Proszę o informację jakie prace budowlane wykonał poprzedni wykonawca. 
 
Odpowiedź: 
Wykonane zostały izolacje pionowe i poziome od strony ulicy w budynku przy  
ul. Włókiennicza 2 oraz rozpoczęto prace izolacyjne od strony podwórza. Ponadto 
dokonano wymiany przykanalików. 
 

ZESTAW XXXVI 
Pytanie 1 
W opisie instalacji wod.-kan. na Włókienniczą 2 BZB52.1-PW-IS-OT-1000-1 znajduje się 
zestawienie materiałów, natomiast w analogicznym opisie na Wschodnią  BZB52.3-PW-
IS-OT-1000-1 brak takiego zestawienia. Proszę o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Opis BZB52.3-PW-IS-OT-1000-1 uzupełniono o zestawienie materiałów. Zamawiający 
załącza plik „TOM_III_3.zip”, załącznik Nr 1 do   niniejszego pisma.  

 

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

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
1. Zamawiający załącza  plik „TOM_III_3.zip” - załącznik numer 1 do zmiany 

SIWZ.  

 

2. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 08.01.2021r..  
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. 

http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
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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 - plik „TOM_III_3.zip 
 
Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska   
Wydział Zamówień Publicznych                      
tel. 42/ 638-58-37 

 


