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Łódź, dnia  15.02.2023 r. 
ZIM-DZ.2621.3.2022   
 

 

WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 7 – Budowa przebicia 

wewnątrz kwartalnego od ul. Legionów 55 do posesji  

przy ul. Mielczarskiego 22 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”,  

do Zamawiającego zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia.  

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi: 

 

 

Zestaw II 

 

Pytanie nr 17 

Czy zamawiający uzna za warunek spełniony jeżeli: 

1 Warunek 

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 2 (dwie) 

dokumentacje projektowe (każda w ramach odrębnej umowy) o łącznej wartości każdej  

z zaprojektowanych robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto, z których 

każda obejmowała swoim zakresem Przebudowę/Rozbudowę/Remont Nieruchomości  

z Zagospodarowaniem terenu i Niezbędną Infrastrukturą techniczną 

2 warunek  

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 2 (dwie) 

roboty budowlane (każda w ramach odrębnej umowy) o łącznej wartości każdej z robót  

nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto, z których każda obejmowała swoim 

zakresem co najmniej budowę i/ lub przebudowę  i/lub remont nieruchomości  

z Zagospodarowaniem terenu i niezbędną Infrastrukturą techniczną. 

Oraz będzie dysponował jedną osobą, na stanowisko projektanta, posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą 

min. 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w specjalności 
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architektonicznej, która opracowała co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące 

co najmniej budowę i/ lub przebudowę  i/lub remont nieruchomości z Zagospodarowaniem 

terenu i niezbędną Infrastrukturą techniczną o wartości każdej z zaprojektowanych robót,  

nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (brutto). 

Czy ew. Warunki zostaną spełnione jeżeli inwestycja była w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

 

Odpowiedź nr 17 

Zamawiający w zakresie pkt. 3.4.1. oraz 3.4.2. Rozdziału III - Warunki udziału  

w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 

wprowadza zmiany zgodnie z pkt. II. 1 i 2  niniejszego pisma. 

 

ZESTAW III 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o zmianę zapisów PFU pkt. 2.3.1. Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni, 
Zamawiający wskazał nawierzchnię z kostki grubości 10 cm, która nie jest dostępna na 
rynku. Prosimy o dopuszczenie grubości 6 i 8 cm, w związku z faktem, iż ruch pojazdów na 
ciągu pieszo-jezdnym będzie sporadyczny polegający na dojeździe do miejsc postojowych, 
trafostacji oraz posesji przy Mielczarskiego 57.  

 
Odpowiedź nr 18 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 w udzielonych odpowiedziach w dniu 10.02.2023 r.:  
Dopuszcza się zmniejszenie grubości warstwy ścieralnej do 8cm, jeśli nawierzchnia będzie 
wykazywała się nośnością odpowiednią do celów określonych w Opisie przedmiotu 
Zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ. 
 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju i sposobu układania 
kostki na nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego określonego w Koncepcji. Proponowane 
rozwiązania – kostka 10x20 bez fazy albo kostki szlachetne w kolorach melanżu o paru 
wymiarach.  
 

Odpowiedź nr 19 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę rodzaju i sposobu układania kostki wyłącznie  

w celu dopasowania do układu analogicznej kostni na przyległych inwestycjach  

w szczególności ul. Mielczarskiego. 

Pytanie nr 20 

Prosimy o zmianę zapisów Koncepcji punktu 12.5.1. Latarnie w zakresie klasy szczelności 

opraw IP z 67 na 66. Na rynku niedostępne są preferowane przez Zamawiającego oprawy 

parkowe o zadanej klasie szczelności, zaś dla oświetlenia parkowego klasa IP66 będzie 

wystarczająca. 
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Odpowiedź nr 20 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę w zakresie klasy szczelności opraw IP z 67  

na 66. 

  
Pytanie 21 

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w ramach Inwestycji budowę 
kompletnego odwodnienia tj. kanału ogólnospławnego z włączeniem w ulicę Legionów  
wraz z wpustami deszczowymi. W PFU w pkcie. 1.2.1. Planowany zakres robót 
budowlanych: 

„Przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych: 

- budowa, przebudowa oraz renowacja przykanalików deszczowych, 

- budowa, przebudowa studzienek ściekowych z kratami drogowymi” 

Zapisy Koncepcji natomiast w punkcie 10 mówią o odprowadzenie wody na zieleńce. 
 

Odpowiedź nr 21 

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia, należy zaprojektować  
a następnie wykonać, zagospodarowanie przestrzeni, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w tym również w zakresie odprowadzenia wód opadowych. O ile szczegółowe 
uwarunkowania lub przepisy nie stanowią inaczej, należy maksymalną ilość wody 
odprowadzić na zieleńce. 
 

 

 

 

ZESTAW IV 

 

 

Pytanie 6 

Czy w związku z koniecznością wykonania pochylni na ciągu pieszo-jezdnym Zamawiający 

bierze pod uwagę konieczność przebudowy zlokalizowanego w tym miejscu ciepłociągu?  

 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający informuje, iż w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie,  
a następnie wykonanie robót budowlanych. To po stronie wykonawcy pozostaje 
zaprojektowanie rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie wszelkich 
opinii, decyzji i uzgodnień oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Z uwagi na czas 
realizacji przedsięwzięcia, wskazane było by, aby przewidzieć rozwiązania projektowe bez 
konieczności ingerencji i infrastrukturę innych podmiotów, w tym w sieć ciepłowniczą. 
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II. Stosownie do dyspozycji art. 286 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w treści SWZ wprowadza 
następujące zmiany 
 

1. Pkt. 3.4.1. w Rozdziale III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków otrzymuje brzmienie: 

 
„ 3.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: 
 
3.4.1.1. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 2 
(dwie) dokumentacje projektowe (każda w ramach odrębnej umowy), z których każda 
obejmowała swoim zakresem budowę i/ lub przebudowę i/lub remont układu 
geometryczno/przestrzennego ulic i/lub placu na terenie miejskim  
i/lub zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu, w zakresie których zrealizowano 
prace takie, jak np.: utwardzenie nawierzchni i/lub, budowa chodników i/lub, alejek 
i/lub, miejsc parkingowych i/lub, miejsc postojowych i/lub, wykonanie zieleni (trawnika 
i/lub zieleni niskiej i/lub, zieleni wysokiej) i/lub, infrastrukturę techniczną  
wraz z oświetleniem terenu oraz obiektami małej architektury o wartości przynajmniej 
jednej z zaprojektowanych robót nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto  
lub obejmującej powierzchnię min. 500 m2. 
 
3.4.1.2. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 2 
(dwie) roboty budowlane (każda w ramach odrębnej umowy), z których każda 
obejmowała swoim zakresem budowę i/ lub przebudowę i/lub remont układu 
geometryczno/przestrzennego ulic i/lub placu na terenie miejskim  
i/lub zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu, w zakresie których zrealizowano 
prace takie, jak np.: utwardzenie nawierzchni i/lub, budowa chodników i/lub alejek 
i/lub, miejsc parkingowych i/lub, miejsc postojowych i/lub, wykonanie zieleni (trawnika 
i/lub, zieleni niskiej i/lub, zieleni wysokiej), infrastrukturę techniczną wraz  
z oświetleniem terenu oraz obiektami małej architektury, o wartości przynajmniej 
jednej z wykonanych robót nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto lub obejmującej 
powierzchnię min. 500 m2.”. 
 

2. Pkt. 3.4.2. w Rozdziale III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków otrzymuje brzmienie: 
 
„3.4.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
 
3.4.2.1. jedną osobą, na stanowisko projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą min. 
5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w specjalności 
architektonicznej, która opracowała co najmniej dwie dokumentacje projektowe 
obejmujące budowę i/ lub przebudowę i/lub remont układu 
geometryczno/przestrzennego ulic i/lub placu na terenie miejskim  
i/lub zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu, w zakresie których zrealizowano 
prace takie, jak np.: utwardzenie nawierzchni i/lub, budowa chodników i/lub, alejek 
i/lub, miejsc parkingowych i/lub, miejsc postojowych i/lub, wykonanie zieleni (trawnika 



„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną  

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

(Projekt 7) 

 

  5 

i/lub, zieleni niskiej i/lub, zieleni wysokiej), infrastrukturę techniczną wraz  
z oświetleniem terenu oraz obiektami małej architektury, o wartości przynajmniej 
jednej z zaprojektowanych robót, nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto  
lub obejmującej powierzchnię min. 500 m2 
 

4.2.2. jedną osobą, na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5-letnie 

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i w okresie 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcje kierownika budowy nad 

dwoma robotami budowlanymi, z których każda obejmowała swoim zakresem 

budowę i/lub przebudowę i/lub remont układu geometryczno/przestrzennego ulic  

i/lub placu na terenie miejskim i/lub zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu,  

w zakresie których zrealizowano prace takie, jak np.: utwardzenie nawierzchni  

i/lub, budowa chodników i/lub, alejek i/lub, miejsc parkingowych i/lub, miejsc 

postojowych i/lub, wykonanie zieleni (trawnika i/lub, zieleni niskiej i/lub, zieleni 

wysokiej), infrastrukturę techniczną wraz z oświetleniem terenu oraz obiektami małej 

architektury, o wartości przynajmniej jednej z wykazanych robót nie mniejszej niż 500 

000,00 PLN brutto lub obejmującej powierzchnię min. 500 m2. 

 

3. Pkt 17 Termin związania ofertą w Rozdziale I otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22.03.2023 r. Bieg terminu związania 

rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.” 

 

4. Pkt 1 w Rozdziale IX Termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: 

„Oferty należy składać nie później niż do dnia    21.02.2023 r. do godz. 12:00.” 

 

5. Pkt 2 w Rozdziale IX Termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu   21.02.2023 r. o godz. 13:00. 

 

6. Zmianie ulegają również: 

− wykaz robót budowlanych (wzór) - załącznik nr 11 – załącznik otrzymuje 

brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma, 

− wykaz usług (wzór) - załącznik nr 12 – załącznik otrzymuje brzmienie  

jak w załączeniu do niniejszego pisma, 

− wykaz osób (wzór)  - załącznik nr 13 – załącznik otrzymuje brzmienie  

jak w załączeniu do niniejszego pisma, 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą  
do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
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Zmianę i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmianę ogłoszenia  

o zamówieniu Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14020,Rewitalizacja-Obszarowa-
Centrum-Lodzi-Projekt-7-Budowa-przebicia-wewnatrz-kwarta.html  
 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treści powyższych wyjaśnień oraz  zmian treści SWZ.  

 
 
 
 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  

1. wykaz robót budowlanych (wzór) - załącznik nr 11 – zmieniony, 
2. wykaz usług (wzór) - załącznik nr 12 – zmieniony, 
3. wykaz osób (wzór)  - załącznik nr 13 – zmieniony, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi:  
Monika Szlagor,  
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272 64 64 


