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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 pytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 

 
Pytanie 5: 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącego ww. postępowania, w imieniu 
Wykonawcy zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18 
marca br.  
Wykonawca posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem niniejszego 
zamówienia i jest zainteresowany złożeniem oferty w Postępowaniu. Jednakże, w związku 
z innymi zobowiązaniami wobec naszych Klientów, nie będzie możliwe przygotowanie przez 
nas oferty w wymaganym przez Państwa terminie.  
Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o przychylne ustosunkowanie się do 
niniejszego wniosku.  
 
Odpowiedź: 

W związku z bardzo krótkim terminem realizacji przedmiotu zamówienia, który spowodowany 
jest harmonogramem składania wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VI 
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, 
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej (termin składania wniosków 25-31.03.2020 
z możliwością przedłużenia do końca kwietnia 2020 r.), każde kolejne przesunięcie terminu 
rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia zwiększa ryzyko niedotrzymania terminu złożenia 
wniosku lub złożenia wniosku niekompletnego (wadliwego), a co za tym idzie może zostać 
podważona zasadność wydatkowania na ten cel środków publicznych. Przychylenie się do 
wniosku Wykonawcy nie jest więc zasadne z punktu widzenia celowości realizacji projektu. 

Pytanie zadane przez Wykonawcę i odpowiedź udzielona przez Zamawiającego stanowi 
integralną część SIWZ. 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i 
otwarcia ofert.  
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