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Łódź, dnia   27.02.2023 r. 
ZIM-DZ.2621.4.2023  
 

 

WYKONAWCY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 7 –  Przebicie wewnątrz-kwartałowe łączące  
ul. Ogrodową z Ogrodami Karskiego w podziale na części: 1-Budowa ciągu                  
pieszo-jezdnego łączącego ul. Ogrodową 28d i Ogrody Karskiego;                                        
2-Zagospodarowanie skweru przy famule Ogrodowa 28” 
 
 

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 wnioseki o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia.  

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

 
ZESTAW 1 

 
Pytanie nr 1 

Prosimy o potwierdzenie bądź korektę zapisów dot. możliwej zmiany wynagrodzenia: 
zgodnie z Załącznikiem 4, §40. ust.9 w przypadkach określonych w lit. a-d, dopuszcza się 
zmianę wynagrodzenia tylko usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego. 
Prosimy  o uwzględnienie powyższej zmiany również w zakresie robót budowlanych.  
Odpowiedź na pytanie nr 1  

dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4a do SWZ (dla części 1)                                  
i  załącznik nr 4b do SWZ (dla części 2) 

 
§ 40 ust. 9 lit. a) – d)  wypełnia wymagania ustawowe oraz pozostaje bez zmian.  
 
Stosownie do art. 436 ust. 4) Ustawy obowiązek wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

– stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
– wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.            
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
– zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne                           
lub ubezpieczenie zdrowotne, 
– zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),  
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– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia                           
przez wykonawcę, powstaje wyłącznie w przypadku umów zawieranych na okres 
dłuższy niż 12 miesięcy. 

Termin realizacji robót budowalnych jest istotnie krótszy aniżeli 12 miesięcy, a więc                       
ww. postanowienia Ustawy nie mają zastosowania. 

 
Pytanie nr 2 

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rozmiaru płyty drogowe Wykonawca powinien przyjąć                
do wyceny. W projekcie drogowym płyty do zabezpieczenia ciepłociągu są o wymiarach 
2,0x1,0x0,12m natomiast w specyfikacji D.01.03.07 w pkcie 1.3 mają wymiary 
2,0x1,0x0,15m a w pkcie 2.3.1 wymiary 3,0x1,0x0,15m. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zgodnie z opisem, rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych i przedmiarem robót wymiary płyty 
do zabezpieczenia ciepłociągu wynoszą 2,0x1,0x0,12 m. 

 
Pytanie nr 3 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza w ramach nawierzchni żwirowo-glinkowej 
zmianę uziarnienia warstwy wierzchniej z kruszywa 0-5,6 na 0-8 jako bardziej dostępne na 
rynku. Dodatkowo prosimy o informację jakiego koloru nawierzchnię przyjąć do wyceny.   
Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany uziarnienia nawierzchni. Należy przyjąć nawierzchnię               
w kolorze szarości. 

 
 Pytanie nr 4 

Prosimy o informację jakie obrzeża stalowe należy przyjąć do wyceny. W projekcie grubość 
obrzeża wynosi 4 mm, natomiast w STWIORB 08.01.02A 1,5 mm.   
Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zgodnie z opisem i rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych oraz przedmiarem robót 
zaprojektowano obrzeże stalowe o grubości 4 mm, które należy przyjąć do wyceny. 

 
Pytanie nr 5 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zamianę obrzeża stalowego 20x0,4 na 
granitowe w związku z możliwością aktów kradzieży w okresie eksploatacji.  
Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany obrzeża stalowego na granitowe. Z uwagi na bliskość 
istniejących drzew zaprojektowano obrzeża stalowe w celu zmniejszenia ryzyka ingerencji             
w układ korzeniowy istniejących drzew. W obrębie istniejących drzew prace ziemne należy 
bezwzględnie wykonywać ręcznie zgodnie z opisem w inwentaryzacji zieleni. 
 
Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie wykonania opasek między chodnikiem a granicą opracowania                  
z kostki granitowej łupanej 8/11. Na innych Inwestycjach ROCŁ dany zakres wykonywany był 
z kostki granitowej 4/6. 
Odpowiedź na pytanie nr 6 



„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) 

 

  3 

Kostkę należy wykonać zgodnie z przedstawionym projektem w formacie 8/11 cm. 
 
Pytanie nr 7 

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w ramach SOR ustawienie słupków                          
z żeliwnymi elementami ozdobnymi oraz czy słupki mają być montowane w gniazdach 
systemowych „łatwego montażu” 
Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający nie planuje ustawiania słupków z żeliwnymi elementami ozdobnymi w ramach 
SOR. 

 
Pytanie nr 8 

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach przedmiotowego Zadania nie jest planowane 
ustawienie tablic SIM.  
Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający potwierdza, że nie jest planowane ustawienie tablic SIM w projekcie SOR. 

 
Pytanie nr 9 

Prosimy o potwierdzenie planowanych ilości i konstrukcji miejsc dla niepełnosprawnych                  
– na projekcie SOR wskazano jedno miejsce dla niepełnosprawnych w kostce granitowej                 
łupanej 8/11.  
Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zamawiający potwierdza. Projektowane jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych w 
kostce granitowej łupanej 8/11 cm, którą należy pomalować w sposób trwały po uprzednim 
jej dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu. 

 
Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania oznakowania poziomego w ramach 
przedmiotowej Inwestycji. Opis projektu SOR (z pieczątką zatwierdzającą) w pkcie 3.2 mówi 
o braku konieczności wykonania oznakowania poziomego na materiale kamiennym jakim 
jest kostka granitowa łupana 8/11. Natomiast opis „po korekcie 27.12.2022” nie zawiera już 
tego zapisu.  
Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania oznakowania poziomego w ramach 
Inwestycji. 
 

Pytanie nr 11 

Prosimy o informację w jaki sposób ma być ułożona nawierzchnia granitowa w ramach 
Inwestycji. W opisie branży drogowej jest zapis, że w formie rybiej łuski, pozycja 
przedmiarowa mówi o łuku rzymskim a specyfikacja o deseniu rzędowym poprzecznym.  
Odpowiedź na pytanie nr 11 

Nawierzchnia granitowa w ramach Inwestycji układana będzie w formie rybiej łuski. 
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Pytanie nr 12 

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w ramach przedmiotowej Inwestycji montaż 
wiat przystankowych. W STWIORB 07.06.02a w punkcie 5.2 znajdują się zapisy o montażu 
wiaty przystankowej 
Odpowiedź na pytanie nr 12 

W ramach zadania Zamawiający nie planuje montażu wiat. W STWIORB jest błędny zapis. 

 
Pytanie nr 13 

Prosimy o wskazanie jakie kruszywo ozdobne wykonawca ma przyjąć do wypełnienia 
geokraty na ciągu pieszym na utwardzeniu.  
Odpowiedź na pytanie nr 13 

Należy zastosować kruszywo granitowe. 

 
Pytanie nr 14 

Prosimy o potwierdzenie zakresu wykonania kanalizacji ogólnospławnej polegającej na 

włączeniu projektowanego kanału w istniejący w ulicy Ogrodowej znajdujący się poza 

granicami opracowania. W przypadku potwierdzenia prosimy o informację jaką technologię 

odtworzenia nawierzchni ul. Ogrodowej należy przyjąć do wyceny oraz czy należy w wycenie 

uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego.  

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający potwierdza. Należy włączyć się z projektowanym kanałem ogólnospławnym              
w ul. Ogrodową zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową. 

 
Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie zakresu wykonania odwodnienia polegającej na wykonaniu                       

i włączeniu projektowanych wpustów Wp1 i Wp2 do projektowanego kanału na terenie działki 

103/2 znajdującej się poza granicami opracowania. W przypadku potwierdzenia prosimy                

o informację jaką technologię odtworzenia nawierzchni ul. Ogrodowej należy przyjąć                    

do wyceny oraz czy należy w wycenie uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego.  

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Zamawiający potwierdza i  jednocześnie informuje, iż Wykonawca na etapie wykonywania 
prac musi przedłożyć Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dla wykonania włączenia                  
w kanalizację ogólnospławną dla podłączenia wpustów wp1 i wp2 oraz włączenia wodociągu 
do sieci. Wykonawca w wycenie musi uwzględnić odtworzenia istn. nawierzchni. Należy 
przyjąć technologię wykopu otwartego lub przycisku. Zamawiający dopuszcza obie 
technologie. 
Wykonawca nie uwzględnia w wycenie kosztu zajęcia pasa drogowego. 

 
Pytanie nr 16 

Prosimy o informację czy w ramach Zadania należy wykonać zaznaczone poniżej odcinki 
odwodnienia znajdujące się poza zakresem opracowania.  
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Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zaznaczone odcinki odwodnienia są poza zakresem opracowania, Wykonawca nie wykonuje 
ich w ramach zadania 2 i 3. 
 

Pytanie nr 17 

Prosimy o informację jakie poidło/zdrój należy przyjąć do wyceny. W opisie znajdują się 
zapisy o dwóch misach, natomiast rysunek nr 4 PW TOM 4.7 pokazuje zdrój z trzecią misą 
dla psów przy podłożu.  
Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć poidełko zgodne z rysunkiem nr 4 PW 
TOM 4.7: 
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Pytanie nr 18 

Wykonawca prosi o udostępnienie rozwiązania/szczegółu umożliwiającego odprowadzenie 
wody z instalacji poidła na okres zimowy   
Odpowiedź na pytanie nr 18 

Instalacja zasilająca poidełko przed sezonem zimowym będzie opróżniana za pomocą 

kranika znajdującego się w studni wodociągowej pomiędzy wodomierzem z zaworem                         

a przyłączem dla zasilania poidełka. 

 

 

II. Stosownie do dyspozycji art. 286 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w treści SWZ wprowadza 
następujące zmiany: 
 

1. Pkt. 3.3. w Rozdziale III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków otrzymuje brzmienie: 

 

„ 3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 

środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę: 

a) 100 000,00 PLN - dla cz.1 

b)   50 000,00 PLN - dla cz.2 

 
Uwaga:  

W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedną część zamówienia 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje ww. 
środkami finansowymi lub zdolnością kredytową stanowiącymi/ą sumę wartości 
wymaganych dla poszczególnych części zamówienia.” 

 

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

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 01.04.2023 r. Bieg terminu związania 

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

 

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

„Oferty należy składać nie później niż do dnia  03.03.2023 r. do godz. 12:00.” 

 

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

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  03.03.2023 r. o godz. 14:00. 
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Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą  
do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 
Wyjaśnienia i zmiany 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/14035,Rewitalizacja-Obszarowa-

Centrum-Lodzi-Projekt-nr-7-Przebicie-wewnatrz-kwartalowe.html 

 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian treści SWZ.  

 
 
 
 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi:  
Monika Gałuszka  Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych, tel. 42/ 272 64 31 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14035,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-nr-7-Przebicie-wewnatrz-kwartalowe.html
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