
Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 
Zadanie 1.14  Budowa zbiornika retencyjnego na rzec e Ner w  rejonie ul. Sołeckiej 

 
Łódź, dnia 21.01.2021 r. 

DSR-ZP-II.271.54.2020 
 
Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
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.) Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta 
Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania  
pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejon ie ul. Sołeckiej”  w ramach 
Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”. 

 

Pytanie nr 3: 
 
Czy Zamawiający przewidział miejsce składowania nadmiaru urobku oraz nadmiaru humusu? 
 
Odpowied ź nr 3: 
Zamawiający 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. 
 
Odpowied ź 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. 
 
Pytanie zadane przez Wykonawc ę i odpowied ź udzielona przez Zamawiaj ącego stanowi 
integraln ą część SIWZ. 
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