
„Rozbudowa/Przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku  

od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.64.2022 

 

 

 

 Strona 1 z 1 

                                                                                                                Łódź, dnia 24.10.2022 r. 

ZIM-DZ.2620.64.2022   
 

WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
„Rozbudowa/Przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej                
do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj”;                                     
Nr sprawy ZIM-DZ.2620.64.2022 
 

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że na podstawie                                     
art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, został do Zamawiającego złożony wniosek

1
 o wyjaśnienie 

treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).  

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi: 
 

 
Pytanie nr 1 
Wykonawca informuje, że zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego plik o nazwie 
„19.09.2022 Załączniki do odpowiedzi” stanowiący załącznik do odpowiedzi z dnia 19.09.2022r. 
opublikowanych w dniu 21.09.2022 r. jest niekompletny. Brak załącznika nr 10 -> KIP -> Załączniki 
Aneks Łódź Szczecińska -> Ad. 3 Odwodnienie – zamieszczone foldery są puste. Prosimy                          
o uzupełnienie braków potrzebnych do sporządzenia oferty i przesłanie zaktualizowanej                         
Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający uzupełnia Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) o brakujące informacje dotyczące 
ODWODNIENIA - (Zał.nr 1  do niniejszego pisma – uzupełnienie do Opisu Przedmiotu Zamówienia - 
Odwodnienie) 
 

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że załączenie 
powyżej wskazanych plików wpływa na zmianę terminu składania i otwarcia ofert. 

 
Informacja o zmienionym terminie składania i otwarcia ofert zostanie zamieszczona                           

w dniu 26.10.2022r. przed upływem godziny 10:00. 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie 
powyższych odpowiedzi do treści SWZ.  
 

 
Załączniki: 

1. Zał.nr 1  do niniejszego pisma – uzupełnienie do Opisu Przedmiotu Zamówienia – 
Odwodnienie 

 
 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 
 
Sprawę prowadzi: Monika Gałuszka Główny Specjalista Wydział Zamówień Publicznych, tel. 42/ 272 6431 

                                                
1 Zachowano oryginalną pisownię zapytania. 


