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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 

 
 
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 XIII 
 
Pytanie 1 
Celem zwiększenia konkurencyjności zwracamy się do Zamawiającego z prośbą                             
o zmniejszenie wadium ze 160 000 zł na 80 000 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości wadium. 
                      

ZESTAW XIV 
 
Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że ościeżnice do  wszystkich drzwi wewnętrznych powinny                   
być wykonane na wzór istniejących- wg zdjęcia  na rys. W/A/24- ( obejmujące z opaską). 
 
Odpowiedź: 
Na rysunku zestawienia stolarki S22_WA24 (w uwagach pod rodzajami drzwi) podano 
informacje, które z tych drzwi wymagają zastosowania ościeżnic stylizowanych.  
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Pytanie 2 
W przedmiarach brak pozycji - dla 32 szt okien O2 szklone szkłem bezpiecznym. Prosimy                  
o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy. Wykonawca ma przedstawić ofertę ryczałtową                 
na podstawie rozwiązań zawartych w projekcie.  
Na rysunku zestawienia stolarki S22_WA23 podano informacje o ilości danych typów okien 
oraz szczegółach wykonania i szklenia. Dla okna 02 podano całkowitą ilość tych okien               
- 73 szt. Z tego 2 szt. okien 02 powinno posiadać odporność EI30 
 
 

ZESTAW XV 
Pytanie 1 
Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem              
się koronawirusa (COVID19) i faktem, że jest coraz więcej przypadków zakażeń na terenie 
powiatu , gdzie nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność, co ma istotny wpływ                         
na właściwe, kompletne przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji 
pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków 
sanitarnych), proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia 
terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu składania ofert w prowadzonym 
postępowaniu. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne.  
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
powyższych wyjaśnień. 
 
 

               DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
                                                               /podpis nieczytelny/ 
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Sprawę prowadzi: 
Monika Gałuszka 
Główny Specjalista  
w  Wydziale Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-31 


