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Wszyscy wykonawcy 

ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, przekazuje zapytanie od Wykonawcy 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień 

dotyczących postępowania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie 

ul. Frezjowej. 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający przewidział miejsce składowania nadmiaru urobku oraz nadmiaru 

humusu? 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza tymczasowe formowanie w hałdy i składowanie urobku 

i humusu na placu budowy, do czasu gdy będą one potrzebne do wykorzystania przy 

zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Nadmiar urobku oraz humusu, 

Wykonawca jest zobowiązany do wywozu we własnym zakresie i na własny koszt. 

W przedłożonym przedmiarze jako materiale pomocniczym do wykonania wyceny  

przedmiotu zamówienia ujęta została pozycja przewidująca transport ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach na nawierzchni utwardzonej na odległość do 15 km. W tym 

przypadku dotyczy to nadmiaru humusu i urobku pozyskanego z wykopów. Sposób  

postępowania z materiałami pochodzenia miejscowego oraz ich transport określają zapisy 

rozdziału 2,3,4 Wymagań Ogólnych STWiORB. 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o potwierdzenie wypełnienia geokraty. Na rysunkach: przekrój D1-D1 oraz przekrój 

B-B geokrata wypełniona jest humusem, w STWIORB na stronie 87 w punkcie 2.4 mowa jest  

o kruszywie - żwir 16-32mm. 

Odpowiedź nr 4: 

Geokratę należy wypełnić humusem zgodnie z projektem. 

Zgodnie z projektem wykonawczym i budowlanym, wypełnienie geokraty humusem jest 

przewidziane przez projektanta jako najbardziej ekonomiczny oraz zwiększający retencję 

terenową sposób na utwardzenie terenu dojazdu technicznego do zbiornika. 
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Pytanie nr 5: 

W załączniku nr 1 do SIWZ - OPZ na stronie 2 jest informacja, że do wyceny nie należy brać 

pod uwagę pozycji 59 i 60 z przedmiaru (nasadzenia drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja).  

Czy Oferent ma rozumieć, że chodzi o pozycje 49 i 50 przedmiaru? W przedmiarze brak 

pozycji o numerach 59 i 60. 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający informuje, że do wyceny nie należy brać pod uwagę pozycji 49 i 50 

przedmiaru. 

 

Pytania zadane przez Wykonawcę i odpowiedź udzielona przez Zamawiającego 

stanowią integralną część SIWZ. 

 

 
    z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
              Roman Cieślak 
           /podpis nieczytelny/ 
                    Dyrektor 
  Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 


