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DSR-ZP-III.271.64.2021                                                     

           Łód ź, dnia 13.08.2021 r. 

 

Wszyscy wykonawcy 

ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia 

 

          Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – 
Projekt 4 – Przebudowa Placu Wolno ści wraz z przeniesieniem i konserwacj ą zdroju 
oraz mał ą architektur ą i nasadzeniami oraz budowa zadaszenia wej ścia do Muzeum 
Kanału „D ętka” – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi , przekazuje zapytania od Wykonawcy 
dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień: 

Pytanie nr 1: 
Par 5.3 Umowy 
Wnosimy o zmianę zapisów, że GW będzie miał prawo do przesunięcia terminu i zwrotu 
udokumentowanych kosztów jeśli w trakcie realizacji inwestycji okaże się, że dokumentacja 
projektowa przekazana przez Zamawiającego zawiera błędy, których GW nie mógł 
przewidzieć na etapie zapoznawania się z dokumentacją przy dochowaniu należytej 
staranności a które to błędy pojawiły się na etapie realizacji inwestycji. 
 
Odpowied ź nr 1: 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w § 5 pkt.3. wzoru umowy (Załącznik nr 8 do 
SWZ)   
 
Pytanie nr 2:   
Par 28 e) Umowy 
Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 10% wynagrodzenia GW. 
 
Odpowied ź nr 2: 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w § 28 pkt. e) wzoru umowy (Załącznik nr 8 do 
SWZ)   
 
Pytanie nr 3:  
Par 28.s) Umowy 
Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,1% wynagrodzenia GW za każdy 
przypadek.  
 
Odpowied ź nr 3: 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w § 28 pkt. s) wzoru umowy (Załącznik nr 8 do 
SWZ)   
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Pytanie nr 4:   
Par 28 y) Umowy 
Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,05%. 
 
Odpowied ź nr 4: 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w § 28 pkt. y) wzoru umowy (Załącznik nr 8 do 
SWZ)   
 
Pytanie nr 5:   
Par 28.2 Umowy 
Wnosimy o obniżenie limitu kar umownych do wys. max 10% wynagrodzenia GW. 

 

Odpowied ź nr 5: 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w § 28 pkt. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do 
SWZ)   

 

 
Pytania zadane przez Wykonawc ę i odpowiedzi udzielone przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SWZ. 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 
Wydziału Zamówie ń Publicznych 

 


