
 

 
 

 

 

 

 

Łódź, 21.02.2023 r. 

 

ZIM-DZ.2620.4.2023               

  

WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na: „Budowa drogi rowerowej w śladzie dawnej bocznicy kolejowej na 
odcinku od ul. Przędzalnianej do ul. Milionowej z łącznikiem do Al. Piłsudskiego wraz 
z prawem opcji w zakresie budowy wyniesionego przejścia i przejazdu rowerowego 
przez ul. Fabryczną – 2 części”, Nr sprawy ZIM-DZ.2620.4.2023  
 

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 został złożony wniosek1 o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia.  

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

 

Pytanie 1: 

W związku z w/w postepowaniem zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie SWZ               

w punkcie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej (pkt. 3.4) . W związku z tym iż 

częścią tego postepowania będzie wykonanie prac polegających na montażu oświetlenia 

oraz małej architektury ,prosimy o odpowiedź czy oprócz prac wyszczególnionych w SWZ 

także te prace wykonawca może przedstawić jako potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy 

i doświadczenia? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający pozostawia bez zmian warunki określone w pkt. 3.4.1 Rozdział III SWZ. 

Wykazanie się doświadczeniem jedynie z zakresu wykonania prac związanych z budową 

oświetlenia i malej architektury nie jest wystarczające do realizacji ciągu pieszo-rowerowego 

wraz z przejściami  dla pieszych. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o odpowiedź czy jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może pełnic 

kilka funkcji (pkt. 3.4.2)? 

 

Odpowiedź 2: 

Tak, jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może pełnić kilka funkcji. 

                                                 
1
 Zachowano oryginalną pisownię zapytania. 



 

 
 

 

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia  w ofercie 

treści wyjaśnień. 

 

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14039,Budowa-drogi-rowerowej-w-

sladzie-dawnej-bocznicy-kolejowej-na-odcinku-od-ul-Prze.html    

 

 

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 

 

 
Sprawę prowadzi:  

Magdalena Filipczak 

Specjalista w  Wydziale Zamówień Publicznych,  

tel. 42 272 64 62 
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