
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, 

Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 
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DSR-ZP-VIII.271.23.2021                                                     
           Łódź, dnia 19.10.2021 r. 

 
Wszyscy wykonawcy 
ubiegający się 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 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic Podrzecznej 

i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do 

ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)” przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień: 

Pytanie nr 1:  
Prosimy o zamieszczenie SST dla branży drogowej. Zamieszczony obecnie plik zawiera 
jedynie stronę tytułową SST. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) i na stronie 

prowadzonego postępowania (miniPortal) SST dla branży drogowej. 

 
Pytanie nr 2: 
W dokumentacji przetargowej wskazano wykonanie warstwy podbudowy zmieszanki 
AC22P,50/70,KR2. Czy na przedmiotowym zadaniu Zamawiający dopuszcza mieszankę 
zaprojektowaną dla wyższej kategorii ruchu tj. AC22P,35/50, KR3-7, celem poprawienia 
właściwości użytkowych nawierzchni? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zmianę wykonania warstwy podbudowy z zastrzeżeniem, że powinna 
być ona co najmniej równoważna lub lepsza z tą, która została zaproponowana w projekcie. 
 
Pytanie nr 3:  
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki 
mineralno – asfaltowej na warstwę ścieralną. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano 
mieszankę AC11S, natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy wbudować AC8S. Prosimy 
o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć mieszankę mineralno - asfaltową AC11S. W przedmiarze robót 
doszło do omyłki pisarskiej. 

 
Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 
stanowią integralną część SWZ. 
 

    z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
             Roman Cieślak 

                  /podpis nieczytelny/ 
                   Dyrektor 
  Wydziału Zamówień Publicznych 


