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WSZYSCY WYKONAWCY 

  BIORĄCY  UDZIAŁ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 

 

Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
pn. „Opracowanie dokumentacji Koncepcji utworzenia Szlaku turystycznego wraz 
z rewaloryzacją i rewitalizacją Parku Doliny Sokołówki, Parku Mickiewicza i Stawu Wasiaka, 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla 
projektu”, przekazuje pytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 

 
Pytanie 1: 

Proszę o podanie listy wymaganych wytycznych, uzgodnień i decyzji do uzyskania przez 
Wykonawcę dla obu wariantów dofinansowania projektu. Jak będzie wyglądał harmonogram 
projektu w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na 
środowisko (np. przebudowa kanałów, spiętrzanie wody zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), co wymaga kilku miesięcy? 

Odpowiedź: 

Dla Koncepcji i PFU będzie konieczne uzyskanie opinii Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska czy 
zakres prac przewidzianych w PFU będzie wymagał przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko na etapie projektów budowlanych i wykonawczych - Wykonawca będzie 
zobowiązany do przygotowania właściwych dokumentów wymaganych do uzyskania tych opinii 
i uzgodnień, natomiast złożenie oraz ostateczne uzyskanie tych opinii i uzgodnień, ze względu 
na ograniczenia harmonogramu prac wynikające z terminu realizacji zadania, będzie leżało po 
stronie Zamawiającego (pozostaną poza harmonogramem dla Wykonawcy). 

Pytanie 2: 

Proszę o rozważenie przygotowania dwóch, a nie trzech wariantów wstępnej Koncepcji ze 
względu na krótki termin na jej opracowanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia ilość wariantów koncepcji w I Etapie prac z trzech (3) na dwa (2) warianty.  

Pytanie 3: 

Proszę o rozważenie ograniczenia liczby spotkań konsultacyjnych, o których mowa w pkt. II ppkt. 
1.1.1.3 OPZ do jednego, ze względu na ograniczony czas na ich zorganizowanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia liczbę spotkań konsultacyjnych na dwa (jedno dla I etapu sporządzania 
Koncepcji, jedno dla II etapu sporządzania Koncepcji), przy czym Zamawiający wskazuje, że na 
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terenie objętym opracowaniem działa mocno zorientowana na kwestie zieleni Rada Osiedla 
oraz grupa mieszkańców określająca się jako Społeczny Komitet Ochrony Julianowa, a więc 
grupa interesariuszy spotkań konsultacyjnych jest już wstępnie zidentyfikowana. Zamawiający 
zobowiązuje się do pomocy w nawiązaniu kontaktu z mieszkańcami działającymi w ww. 
organizacjach i pomocy w dalszym identyfikowaniu grup zainteresowanych.  

Pytanie 4: 

Proszę o wyjaśnienie zapisu z pkt. IV ppkt. 2. OPZ: "Przedmiot zamówienia należy wykonać 
opierając się na aktualnych kopiach map do celów lokalizacyjnych" - czy chodzi o mapę 
zasadniczą? Proszę o rozważenie zmiany wymogów dotyczących skali rysunków. Do celów 
koncepcji wstępnej wystarczyłyby rysunki w skali 1:2000, do koncepcji ostatecznej - 1:1000 
i ewentualnie fragmenty w skali 1:500. Skala rysunków ma przełożenie na czas konieczny na ich 
opracowanie. 

Odpowiedź: 

Określenie "mapy do celów lokalizacyjnych" odnosi się do map zasadniczych. Zamawiający 
zmienia wymagania dotyczące skali rysunków w następujący sposób: koncepcje wstępne 
w skali 1:2000, koncepcja ostateczna - 1:1000, i ewentualnie fragmenty w skali 1:500. 
Zamawiający zastrzega, iż elementy bardziej istotne z punktu widzenia prowadzenia 
wewnętrznych ustaleń lub dalszych prac projektowych powinny być przedstawione na 
rysunkach w skali o większej szczegółowości, tj. 1:200, np. rozwiązanie przejścia dla pieszych 
w ulicy Zgierskiej, elementy nowoprojektowane, elementy modyfikowane lub przebudowywane. 
W chwili wybrania ostatecznej Koncepcji Zamawiający wskaże, które z elementów uważa za 
szczególnie istotne i które należy przedstawić w skali 1:200.  

 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje zmiany: 
-   w Opisie przedmiotu zamówienia  (Załącznik nr 1 do SIWZ), który otrzymuje nowe brzmienie; 
-  w SIWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu (Załącznik do SIWZ), w zakresie terminu składania 

i otwarcia ofert. 
 
Pytania zadane przez Wykonawcę i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 

stanowią integralną część SIWZ. 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje także zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert.  
  

Załączniki: 

Zał. 1/ Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  (tekst jednolity). 

Zał. 2/ Załącznik do SIWZ – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.  

Otrzymują: 

- Wykonawcy, wg rozdzielnika. 
 

 
      z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

                         Dyrektor  
Wydziału Zamówień Publicznych 

 


