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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
     Działając na podstawie art. 135 ust. 6 w związku z art. 175 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający – 
Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od 
Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia o dopuszczenie do udziału postępowaniu 
pn. „Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo-
Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie” i udziela wyjaśnień: 

 
 
Pytanie 1  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, jaką formę wynagrodzenia za 
przeprowadzone prace i usługi przewiduje Zamawiający?  
Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie opłaty za dostępność, jako głównej formy 
wynagrodzenia?  
Forma wynagrodzenia jest jednym z podstawowych kryteriów pozwalających na podjęcie 
decyzji o udziale w postępowaniu. 
 
Jednocześnie, ze względu na okres wakacyjny, zwracamy się z uprzejmą prośbą  
o zmianę terminu na złożenie wniosku o udział w postępowaniu na dzień 02.09.2022. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, że formuła wynagrodzenia zostanie uzgodniona ostatecznie 
na etapie negocjacji, opłata za dostępność jest możliwą formą wynagradzania 
Partnera Prywatnego w tym postępowaniu. 
 
Z uwagi na okres wakacyjny, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na 
złożenie wniosku na dzień 9 września br. 
 
 
Pytanie 2 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na wrzesień 2022 roku.  
W okresie wakacyjnym uzyskanie aktualnych referencji i dokumentów jest niezwykle 
trudne.  
 
Odpowiedź 2 
Z uwagi na okres wakacyjny, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na 
złożenie wniosku na dzień 9 września br. 
 
 
Pytanie 3 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania wniosków na dzień 
05.09.2022r. W celu rzetelnego przygotowania wniosku oraz wszystkich niezbędnych 
dokumentów w celu spełniania warunków udziału w niniejszym postepowaniu oraz  
w związku z okresem urlopowym i nieobecnością osób odpowiedzialnych za 
przedmiotowe postępowanie ze strony Wykonawcy prosimy o przesunięcie terminu 
składania wniosków. 
przygotowania wniosku oraz wszystkich niezbędnych dokumentów w celu spełniania 
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warunków udziału w niniejszym postepowaniu oraz w związku z  
Odpowiedź 3 
Z uwagi na okres wakacyjny, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na 
złożenie wniosku na dzień 9 września br. 
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       ROMAN CIEŚLAK 
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