Łódź, dnia 12.05.2021 r.
ZIM-DZ.2620.21.2021

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn:
„Remont ul. Łukaszewskiej w Łodzi na odcinku: Zjazdowa – Nad Niemnem –
kontynuacja remontu od numeru posesji 42 na dł. około 200m.(BO – ID:
W025DL), Numer sprawy: ZIM-DZ.2620.21.2021
Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, został do Zamawiającego
złożony wniosek1 o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
Zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Zestaw I
Pytanie 1
Celem rzetelnego oszacowania kosztów związanych z koniecznością zabezpieczenia drzew
na czas budowy, zwracamy się z prośbą o podanie liczby drzew, które będą wymagały
zabezpieczenia.
Odpowiedź: W ramach realizacji ww. zadania, Wykonawca powinien zabezpieczyć
wszystkie drzewa na odcinku drogi objętym zakresem zadania, wymagające zabezpieczenia
przy prowadzeniu robót budowlanych.

Pytanie 2
Zgodnie z formularzem cenowym do oferty (zał. Nr 2), w wycenie należy uwzględnić
regulacje wysokościową istniejącej armatury. Ze względu na kosztorysowy charakter
zadania, prosimy o informację na temat ilości i typu armatury, dla której należy wycenić
regulację
Prosimy również o informację, w której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić
przedmiotowe prace.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na objętym remontem odcinku drogi nie występuje
armatura wymagająca regulacji, dlatego też nie została ona wyszczególniona w pozycji
kosztorysowej.
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Zachowano oryginalną pisownię zapytania.
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 Ponadto na podstawie art. 286 Ustawy Zamawiający wprowadza zmianę
we wzorze umowy. Wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ otrzymuje brzmienie
zgodne z załączonym wzorem umowy.

 Jednocześnie Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w nazwie postępowania
(polegającą na użyciu w tytule nazwy ulicy „Nad Nerem”, zamiast „Nad
Niemnem”), w sposób następujący:
Zamiast:
„Remont ul. Łukaszewskiej w Łodzi, na odcinku: Zjazdowa – Nad Nerem – kontynuacja
remontu od numeru posesji 42 na dł. około 200 m.(BO – ID:W025DL)”
Po zmianie jest:
„Remont ul. Łukaszewskiej w Łodzi na odcinku: Zjazdowa – Nad Niemnem – kontynuacja
remontu od numeru posesji 42 na dł. około 200 m. (BO – ID: W025DL)”

Powyższą zmienioną nazwę
dokumentach zamówienia.

postępowania
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Zamawiający zamieszcza w załączeniu edytowalne wersje formularzy do SWZ
ze zmienioną nazwą postępowania.
 Zmianie ulega pkt 3 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont ulicy Łukaszewskiej w Łodzi na
odcinku: Zjazdowa-Nad Niemnem –kontynuacja remontu od numeru posesji 42 na dł. około
200 m, polegający na wymianie istniejącej nawierzchni zgodnie z załączoną dokumentacją.
3.2 W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane polegające na utwardzeniu
asfaltem nawierzchni ulicy Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa-Nad Niemnem –kontynuacja
remontu od numeru posesji 42 na dł. około 200 mw Łodzi. Wymiana nawierzchni
prowadzona będzie na odcinku około 200 m i szerokości około 4,0m.
3.3. Zakres robot obejmuje: wykonanie korytowania pod nową nawierzchnię, wykonanie
podbudowy oraz położenie nowej warstwy betonu asfaltowego, regulacje i zabezpieczenie
istniejącego uzbrojenia oraz odtworzenie trawników.
3.4. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej Opis
przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.”
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 Dodatkowo stosownie do dyspozycji art. 284 ust. 3 Ustawy Zamawiający
przedłuża termin składania ofert. W treści specyfikacji warunków zamówienia
wprowadza się następujące zmiany:
1. Pkt. 15 Termin związania ofertą w Rozdziale I otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.06.2021 r. Bieg terminu związania
rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.”
2. Pkt. 1 w Rozdziale IX otrzymuje brzmienie:
„Oferty należy składać nie później niż do dnia 19.05.2021 r. do godz. 12:00.”
3. Pkt. 2 zdanie pierwsze w Rozdziale IX otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.05.2021 r. o godz. 13:00.”

Powyższe wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz
informację
o sprostowaniu omyłki Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego
postępowania:
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11648,Remont-ulLukaszewskiej-w-Lodzi-na-odcinku-Zjazdowa-Nad-Nerem-kontynuacjaremont.html?search=266640638710
Powyższe zmiany prowadzą do odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu i zmian
na miniPortalu.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia
w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian SWZ.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania nie ulega zmianie.

DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Załączniki:
1) Formularze do SWZ po zmianie nazwy postępowania,
2) Zmieniony wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
Sprawę prowadzi:
Joanna Rodziewicz - Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 42 272 64 37
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