
                          

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 z dnia 28.09.2018 r. Projekt  

nr RPLD.06.03.01-10-0006/17 pn. ”Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego 

Młyna” 

 

 
DOA-ZP-III.271.22.2020                                                                   Łódź, dnia 06.05.2020 r. 

 

Do wszystkich wykonawców biorących 
udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszar G przy ul. Księży Młyn 
1-11. Remont budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania przy ul. Księży Młyn 7 i 9 i budynków gospodarczych przy  
ul. Księży Młyn 1,3,5 w Łodzi. 

         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, Wydział 
Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego: Miasta Łódź - 
Zarządu Inwestycji Miejskich, przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 

Pytanie nr 2 

W zapisach dokumentu SIWZ pkt 5.1.3.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy dla 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w części zdolności technicznej 
lub zawodowej wykazania się doświadczeniem w zakresie wykonania 300 m2 nawierzchni  
z bruku – kamienia polnego. Czy Zamawiający może dokonać zmiany w zakresie niniejszego 
kryterium na wykonanie np. większej powierzchni nawierzchni z bruku ale bez zawężania  
do kamienia polnego ? Zmiana taka spowoduje, że większa liczba Wykonawców będzie  
w stanie złożyć ofertę. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje warunki udziału w postępowaniu w części zdolności 
technicznej, tj.  wykazanie się doświadczeniem w zakresie wykonania co najmniej 300 
m2 nawierzchni z bruku - kamienia polnego. Technologia układania nawierzchni  bruku 
- kamienia polnego znacznie różni się od  układania bruku z kostki kamiennej czy płyt 
kamiennych.  
Zamawiający wymaga zatem w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej, m.in.  
wykonania co najmniej 300 m2 nawierzchni z bruku - kamienia polnego,  
potwierdzonego   dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  
 

Pytanie nr 3 

W zapisach dokumentu SIWZ pkt. 4 Zamawiający przewidział datę rozpoczęcia prac na 1 
października 2020 r. Termin ten jest bardzo odległy i znacząco ogranicza czas na realizację 
zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia prac na wcześniejszy 
tym samym przedłużając czas na realizację Zamówienia ? 
Zgodnie z zapisami §2 Terminy, ust. 1 Wzoru umowy „Ustala się terminy realizacji 
przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2021 r.  zastrzeżeniem zapisów 
§ 4 ust 1 pkt 1. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zobowiązuje się, zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy 
do Udostępnienia placu budowy Wykonawcy w dniu 1 października 2020. Jednakże 
zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy „Wykonawca może rozpocząć 
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prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich przed dniem 1 października 
2020 r. za zgodą i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym”. 

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w zakresie terminów wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz przekazania placu budowy. 

 
Pytania zadane przez Wykonawcę i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 
stanowią integralną część SIWZ. 
 

 

Z                                                                   Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

                                                                                                                          Roman Cieślak 

      /podpis nieczytelny/    
 

         DYREKTOR 
            WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

                                                                                                             

 


