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DOA-ZP-III.271.8.2020                                                                             Łód ź, dnia 12.03.2020 r. 

 
Do wszystkich wykonawców bior ących udział  
w post ępowaniu 

 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Opracowanie d okumentacji projektowej wraz  
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budow a drogi ł ączącej ul. Nawrot z Placem 
Komuny Paryskiej wraz z niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą i meblami miejskimi, budowa 
wodoci ągu w projektowanej drodze ł ączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej – od  
ul. Nawrot do Placu Komuny Paryskiej, przebudowa ze  zmianą sposobu u żytkowania 
budynków przy ul. Sienkiewicza 61a i ul. Sienkiewic za 63 wraz z zagospodarowaniem 
terenu, niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą i rozbiórkami oraz zagospodarowanie terenu 
wraz z niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą i budow ą tymczasowych pawilonów  
w południowej cz ęści Placu Komuny Paryskiej” 
 
         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Miasto Łódź, 
przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 
 

Pytanie nr 1 

Poproszę dołączenie do materiałów przetargowych Koncepcji Wielobranżowej wraz z Koncepcją 
Zieleni dla Zadania 1. Brak koncepcji uniemożliwia określenie zakresu przewidywanych prac 
projektowych. 
 

Odpowied ź 

Koncepcja Wielobran żowa wraz z Koncepcj ą Zieleni dla Zadania 1 zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej Zamawiaj ącego jako zał ącznik do niniejszej odpowiedzi. 
 

Pytanie nr 2 

Czy w ramach zamówienia należy opracować projekty i uzyskać pozwolenie na rozbiórkę obiektów 
na działce S6-254/2? 
 

Odpowied ź 

Zgodnie z umownymi zapisami do obowi ązków Wykonawcy nale ży opracowanie i uzyskanie 
niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnie ń od instytucji i władz, wraz z opłatami skarbowymi 
oraz przekazanie na rzecz Zamawiaj ącego, umo żliwiaj ących realizacj ę zakresu opisanego w 
PFU.  
 

Pytanie nr 3 

Proszę o dołączenie PFU dla zadania 2. 
 

Odpowied ź 

Program funkcjonalno-u żytkowy  jest opracowaniem opisuj ącym zamówienie, którego 
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem 
niniejszego post ępowania jest  opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego, wobec powy ższego Zamawiaj ący nie ma obowi ązku zamieszcza ć PFU. 
Dla zadania 2 Zamawiaj ący umie ścił szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakres ie 
prac projektowych i nadzoru autorskiego w zał ączniku nr 1b do OPZ. 
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Pytanie nr 4 

Ze względu na brak możliwości analizowania zakresu zamówienia bez powyższych materiałów 
proszę o przesuniecie terminu składania ofert o czas który upłynął do uzupełnienia materiałów. 
 

Odpowied ź 

Informacje zawarte w powy ższych odpowiedziach nie powoduj ą zmiany przedmiotu  
i zakresu zamówienia, a do otwarcia ofert pozostało  więcej ni ż 15 dni o których mowa  
w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, zatem nie zosta nie przedłu żony termin składania ofert.  

 
 
Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez Zamawiaj ącego stanowi ą 
integraln ą część SIWZ. 
 
 
 

Załączniki: 

Koncepcja wielobranżowa Drogi łączącej ul. Nawrot z Placem 
Komuny Paryskiej – przebicie wewnątrzkwartałowe oraz zieleni 
 
 

                                                                    (                                           
Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

                                                                                                                          Roman Cieślak 
   DYREKTOR 

WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
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