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Do wszystkich uczestników biorących 
udział w Dialogu technicznym 
 
 

Zamawiający - Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104 prowadzący Dialog 
techniczny na „Świadczenie usług w zakresie projektowania systemów 
parkingowych w ramach projektu poprawienia infrastruktury parkingowej  
i integracji komunikacji w obrębie terenów MAKIS/Atlas Areny” informuje,  
iż w dniach 23-24.11.2020 r. wpłynęły poniższe pytania od potencjalnych 
Uczestników Dialogu technicznego. 

Pytanie 1 

W związku z poniższym prosimy o doprecyzowanie określenia: " (...) systemu 

infrastruktury parkingowej i komunikacyjnej (...) " w zakresie wymagań 

referencyjnych 

 
Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, iż system infrastruktury parkingowej i komunikacyjnej 

dotyczy całego obszaru wokół Atlas Areny oraz powstającego Orientarium. 

 
Pytanie 2 

Zamawiający w ogłoszeniu o dialogu technicznym w następujący sposób 
sformułował kryterium udziału: 
 
7. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty, które złożyły wymagane 
do  
Zgłoszenia dokumenty oraz: 
-spełnią warunek udziału w Dialogu, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed 
upływem terminu składania Zgłoszeń, wykonali minimum 1 usługę polegającą na 
zaprojektowaniu systemu infrastruktury parkingowej i komunikacyjnej w mieście 
lub miastach powyżej 400 000 osób. 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, czy powyższy wymóg należy rozumieć następująco: 
 

a) W okresie ostatnich 3 lat należy się wykazać min. 1 usługą polegającą  
na zaprojektowaniu systemu infrastruktury parkingowej i komunikacyjnej  
w 1 mieście powyżej 400 000 osób. 
 
lub  

b) W okresie ostatnich 3 lat należy się wykazać min. 1 usługą polegającą  
na zaprojektowaniu systemu infrastruktury parkingowej i komunikacyjnej  
w kilku miastach, których łączna liczba mieszkańców wynosi powyżej 400 
000 osób. 
 
lub 
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c) W okresie ostatnich 3 lat należy się wykazać min. 1 usług polegającą  
na zaprojektowaniu systemu infrastruktury parkingowej i komunikacyjnej  
w aglomeracji miejskiej powyżej 400 000 osób. 
 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, iż rekomenduje wykonanie usług : 
 

a) W okresie ostatnich 3 lat należy się wykazać min. 1 usługą polegającą  
na zaprojektowaniu systemu infrastruktury parkingowej i komunikacyjnej  
w 1 mieście powyżej 400 000 osób. 

 
 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie otrzymania pisma 
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl 
up. 
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