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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

     
 Zamawiający - Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, działając 

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych       
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 przy ul. Przybyszewskiego 
73/75, 93-126 Łódź, realizowanego w ramach projektu  pn. "Racjonalizacja zużycia energii - 
termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I" współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja 
budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT), udziela odpowiedzi na 
zapytania do SIWZ. 
 
Pytanie 1 

Czy wszystkie 3 ścianki balustrady na tarasie 2 piętra są przeznaczone do rozbiórki? 

 

Odpowiedź 

Wszystkie 3 ścianki murowanej balustrady przeznaczone są do rozbiórki, zgodnie z oznaczeniem 
w erracie. 
 
Pytanie 2 

Czy daszek wejścia głównego do budynku (wiatrołap) należy ocieplić? Jeśli tak, to prosimy 
o podanie sposobu (technologii). 
 
Odpowiedź 

Daszek nad wejściem głównym należy docieplić styropapą i pokryć papą wierzchniego krycia tak 
jak wszystkie powierzchnie dachów (w załączeniu nowy przedmiar). 
 
Pytanie 3 

W dokumentacji dot. wymiany instalacji odgromowej w punkcie 5.1 Roboty rozbiórkowe i 
demontażowe znajdują się na końcu akapitu następujące zdania. 

Proce rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób zapewniający jak największy odzysk 
materiałów nadających się do ponownego użycia. Zdemontowane materiały należy zdać do 
magazynu (miejsca) wskazanego przez Inwestora. Do zdemontowanych materiałów należy 
sporządzić (wykaz) protokół zdawczo -odbiorczy.  

Projekt zakłada wymianę instalacji odgromowej. Proszę o wskazanie poprawnego zapisu, bowiem 
powyższe wzajemni się wykluczają. 
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Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie zakłada odzysku zdemontowanych elementów instalacji 
odgromowej. Powyższy zapis jest błędem pisarskim. Wykonawca w swojej ofercie winien 
wkalkulować utylizację zdemontowanej instalacji odgromowej. Zgodnie z projektem należy 
wykonać nową instalację odgromową. 

Zamawiający przekazuje również zmieniony projekt instalacji odgromowej z poprawionym 
zapisem w punktem 5.1. 
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Zamieszczono 
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/) 


