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DOA-ZP-II.271.105.2019 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zamawiający, Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich,  ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Przebudowa ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej 
w Łodzi w zakresie budowy chodników, zjazdów i miejsc postojowych, udziela 
odpowiedzi na zapytanie złożone do treści SIWZ. 
 
Pytanie 1 
Prosimy o jednoznaczne określenie, czy w wycenie należy uwzględnić wymianę pokryw i ram 
studni kanalizacji teletechnicznej typu SK1 i SK2, a także wymianę kołnierzy i klap zasuw 
wodociągowych, hydrantów oraz  zasuw gazowych?  

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić wymianę wszelkiej armatury 
znajdującej się w zakresie przebudowy inwestycji. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania jest 9456 m2 humusowania i obsiania trawą, 
terenów płaskich - grubość 15 cm.  

Odpowiedź 
Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót zamieszczonym na stronie przetargowej w dniu 
13.09.2019 r. do wykonania jest ok. 700 m2 humusowania i obsiania trawą, terenów płaskich - 
grubość 15 cm.  
 
Pytanie 3 
Prosimy o podanie ilości drzew, które należy zabezpieczyć podczas prowadzenia robót. 

Odpowiedź 
Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Zaleca się, przed przystąpieniem do 
przetargu, dokonanie wizji lokalnej w terenie. 
 
Pytanie 4  
Przedmiar robót zakłada ogólnie 149 mb zabezpieczenia rurą AROT, natomiast STWiORB 
oraz projekt wykonawczy zakłada rury AROT 160 na sieci elektrycznej w ilości 132 mb oraz 
rury typu AROT 110 na sieci teletechnicznej w ilości 122 mb. Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź 
Zabezpieczenie rurą AROT należy wycenić i wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją 
projektową. Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt  13. SIWZ, cyt.: „załączony do SIWZ 
przedmiar robót ma charakter pomocniczy umożliwiający Wykonawcom wyliczenie ceny 
ofertowej. Zawarte w przedmiarze zestawienia robót obrazują skalę robót budowlanych 
i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia. 
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