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ZIM-DZ.2621.20.2020            Łódź, dn. 04.01.2021 r. 

                                   

 
 

WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22”; Nr sprawy ZIM-DZ.2621.20.2020 

 
 
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 pytania Wykonawców, na które Zamawiający udziela 
poniższych odpowiedzi.  

 
Zestaw XI 

Pytanie 1 
W rys. rozdzielnicy RG (S22EL_19_schemat_tablicy_RG_czesc_1 i 
S22EL_20_schemat_tablicy_RG_czesc_2) wskazane są podliczniki energii elektrycznej, czy 
będą one dostarczone przez podmiot zewnętrzny (zakład energetyczny)?  
Odpowiedź: 
Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie zakup i montaż  podliczników energii elektrycznej 

 
Pytanie 2 

Prośba o uzupełnienie dokumentacji o schemat rozdzielnicy RGB lub wyjaśnienie 
dlaczego nie ma jej w dokumentacji? 
Odpowiedź: 
Schemat rozdzielnicy RGB znajduje sie na rysunku S22EL_02. 

 

Zestaw XII 
 
Pytanie 1 
Prosimy o informację czy w stolarce okiennej szyby bezpieczne mają być zastosowane 
obustronnie (od zewnątrz oraz od wewnątrz). 
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Odpowiedź: 
W określonych oknach (zgodnie z zestawienie stolarki) oraz w witrynach łącznika należy zastosować 

szyby bezpieczne jednostronnie, od strony zewnętrznej. 
 
Pytanie 2 
W stolarce okiennej przez szkło bezpieczne należy rozumieć szkło laminowane 
czy hartowane? 
Odpowiedź: 
Szkło bezpieczne to szkło laminowane. 

 
Pytanie 3 
W niektórych oknach wymagana jest szyba bezpieczna antywłamaniowa, prosimy 
o określenie klasy antywłamaniowości szkła.  
Odpowiedź: 
Należy zastosować szyby antywłamaniowe klasy minimum P3. Szyba antywłamaniowa posiada 

właściwości szyby bezpiecznej. 

 
Pytanie 4 
Ze względu na okres świąteczny, który w znacznym stopniu utrudnia pozyskanie ofert 
od Dostawców oraz Podwykonawców zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu 
składania ofert na 22.01.2021 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert -  zgodnie z pkt. II.2  niniejszego pisma. 
 
 
II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany 

treści SIWZ w poniżej wskazanym zakresie: 
 

1.do Tom-u  III - Opisu przedmiotu zamówienia - załącza się: 
 
Decyzję ZDIT-UU.40120.4.158.2020 dotyczącą uzgodnienia lokalizacji przyłącza kablowego 
PGE Dystrybucja S.A. do nieruchomości Sienkiewicza 22 wraz z mapą. Jednocześnie nie 
można wykluczyć, że w przyszłości mogą być realizowane sieci i przyłącza ingerujące                   
w teren inwestycji przy ul. Sienkiewicza 22.. Realizacja Robót powinna uwzględniać 
możliwość prowadzenia prac  przez innych Wykonawców na terenie objętym inwestycją               
lub w jej sąsiedztwie w ramach „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”- w zakresie                     
m.in. ul. Sienkiewicza oraz z uwagi na powyższe konieczność ustalenia przez Wykonawcę                    
w ramach właściwej koordynacji aktualnego przebiegu sieci, instalacji w rejonie prac 
stykowych  (Zał.nr 1 do zmiany SIWZ). 
 
2. 
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 22.01.2021r.                     
Ofertę należy złożyć do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi o godzinie 
13:00.  
Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wprowadza się do pkt. 14.1, i 18.1.1 
SIWZ TOM I.  
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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 
powyższych wyjaśnień i wprowadzonych zmian. 
 
Załącznik: 

1. Decyzja ZDIT-UU.40120.4.158.2020 
 

               DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

          /podpis nieczytelny/ 

                     Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Monika Gałuszka 
Główny Specjalista  
w  Wydziale Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-31 

 


