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WYKONAWCY 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią 
wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej (działki nr 38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6)” 
 

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że w ww. 

postępowaniu został do Zamawiającego złożony wniosek dotyczący treści specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ).  

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 

1710 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi: 

 
 

ZESTAW I 
 
Pytanie 1: 

W celu zwiększenia konkurencyjności zamówienia publicznego oraz optymalnego 
wykorzystania funduszy publicznych wnosimy o zmianę warunku udziału 
w postępowaniu.  
Zastosowanie wariantowości warunku udziału w postępowaniu pozwoli większej ilości 
wykonawców na uczestnictwo w przetargu, w związku z powyższym prosimy o dopisanie 
możliwych warunków:  
a) Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości 
minimum 2.000.000,00 zł brutto obejmującą swym zakresem budowę nawierzchni 
asfaltowej LUB  
b) Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości 
minimum 2.000.000,00 zł brutto obejmujące swym zakresem budowę infrastruktury 
technicznej, montaż mebli miejskich i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.  
Proponowane zmiany mają na celu nieograniczanie konkurencyjności Zamówienia 
Publicznego, a zaproponowane zapisy zapewniają uczestnictwo  w postępowaniu firmom 
które zapewnią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. 
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Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

ani zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14004,Rewitalizacja-Obszarowa-

Centrum-Lodzi-Projekt-nr-2-Budowa-drogi-laczacej-ul-Sien.html  

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treści powyższych wyjaśnień. 

 

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Joanna Rodziewicz 
Z-ca Naczelnika Wydziału  Zamówień Publicznych  
tel. 42 272 64 37 
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