
                         Rewitalizacja Obszarowa Ce ntrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ogranicz ony ulicami: Zachodni ą, 
Podrzeczn ą, Stary Rynek, Wolborsk ą, Franciszka ńską, Północn ą, Wschodni ą, Rewolucji 1905 r., Próchnika 

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(Projekt 4) 

 

 

Łód ź, dnia    29.06.2021 r 
DSR-ZP-II.271.33.2021 

 
Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
     Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Miasto Łódź – Zarząd 
Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź przekazuje zapytania od 
Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  
i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „Rozbudowa układu drogowo- 
torowego w ci ągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodni ej do ul. 
Franciszka ńskiej”. 
  
Pytanie 227 

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”) spółka TORPOL S.A. jako wykonawca 
zwraca się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (swz) 
dotyczącej przedmiotowego postępowania w zakresie wyja śnień z dnia 
18.06.2021 r. opublikowanych na stronie Zamawiaj ącego 21.06. br. : 
Zamawiający wraz z udzielonymi wyjaśnieniami udostępnił skorygowany przedmiar 
robót drogowych, który nie zawiera dokonanych zmian wg odpowiedzi nr 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214. Dodatkowo w załączonym 
skorygowanym przedmiarze pojawiają się pozycje, które zgodnie z odpowiedziami 
udzielonymi w dniu 29.04.2021, zostały wyłączone z zakresu robót drogowych. 
W związku z tym wykonawca prosi o udostępnienie prawidłowego przedmiaru 
 
Odpowied ź 227 
. 
Zamawiający udostępnia aktualny przedmiar.  
 
Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez 
Zamawiaj ącego stanowi ą integraln ą część SWZ. 
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