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DSR-ZP-VIII.271.16.202 
           Łódź, dnia 21.10.2021 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 4: 

Dot. pkt. 8.1.4 SWZ – zdolność techniczna lub zawodowa. 

Zgodnie z zapisami: 

„8.1.4.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 

należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:  

8.1.4.1.1 jedną lub dwie roboty budowlane polegającą na przebudowie układu 

geometrycznego/przestrzennego ulic lub placu na terenie miejskim, w tym m.in. budowę, 

przebudowę lub remont chodników/alejek wraz z oświetleniem w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.) o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN (brutto).” 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże jedną lub dwie roboty polegające na przebudowie dorgi w terenie miejskim, w tym 
m.in. budowę, przebudowę lub remont chodników wraz oświetleniem. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia warunek zdolności technicznej. 

Punkt 8.1.4.1.1 otrzymuje brzmienie: 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

8.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 

8.1.4.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 
należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 
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8.1.4.1.1 jedną lub dwie roboty budowlane polegające na 
budowie/przebudowie/remoncie drogi w terenie miejskim, w tym m.in. 
budowie, przebudowie lub remoncie chodników wraz z oświetleniem 
w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - t.j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.) o łącznej wartości nie mniejszej niż 
4 000 000,00 PLN (brutto). 

Zapisy treści „Uwagi” nie ulegają zmianie. 

 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o wskazanie sposobu włączenia nowobudowanych wpustów deszczowych nr 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10: do kanałów wymienionych w warunkach technicznych ZWiK Sp z.o.o. (nie są to 
kanały na których można zamontować trójniki jak sugeruje projektant w profilach). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ww. włączenia należy wykonać za pomocą systemowych kształtek 
producenta rur kanalizacyjnych lub poprzez trójniki normatywne z kamionki. W przypadku 
braku trójnika lub braku możliwości jego wykorzystania należy stosować systemowe 
połączenia dla rur PVC-U min. SN8 wg PN-EN 1401-1:2019-07 lub rur PP SN12 wg PN-EN 
1852-1 lub innych ogólnodostępnych kształtek kanalizacyjnych dopuszczonych na etapie 
realizacji do zastosowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ZWiK Sp. z o.o. 
w Łodzi. Ostateczny sposób włączenia należy ustalić w uzgodnieniu z administratorem sieci 
kanalizacyjnej na etapie realizacji inwestycji po dokonaniu odkrywek w miejscach włączeń 
i potwierdzenia rodzaju materiału, z jakiego wykonana jest istniejąca sieć kanalizacyjna oraz 
jej stanu technicznego. 
 
Pytanie nr 6:  
Prosimy o wskazanie sposobu włączenia studni S2.1, S14.1, S8.1:  do kanałów wymienionych 
w warunkach technicznych ZWiK Sp z.o.o. (nie są to kanały na których można zamontować 
trójniki jak sugeruje projektant w profilach). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ww. włączenia należy wykonać za pomocą systemowych kształtek 
producenta rur kanalizacyjnych lub poprzez trójniki normatywne z kamionki. W przypadku 
braku trójnika lub braku możliwości jego wykorzystania należy stosować systemowe 
połączenia dla rur PVC-U min. SN8 wg PN-EN 1401-1:2019-07 lub rur PP SN12 wg PN-EN 
1852-1 lub innych ogólnodostępnych kształtek kanalizacyjnych dopuszczonych na etapie 
realizacji do zastosowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ZWiK Sp. z o.o. 
w Łodzi. Ostateczny sposób włączenia należy ustalić w uzgodnieniu z administratorem sieci 
kanalizacyjnej na etapie realizacji inwestycji po dokonaniu odkrywek w miejscach włączeń 
i potwierdzenia rodzaju materiału, z jakiego wykonana jest istniejąca sieć kanalizacyjna oraz 
jej stanu technicznego. 
 
Pytanie nr 7:  
Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzlgędnić koszt nadzoru archeologicznego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie nadzór archeologiczny 
w zakresie określonym w dokumentacji przetargowej zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujący dla tego terenu Uchwała LXVI/1683/18 
Rady Miejskiej Łodzi z dnia 25.01.2018 r. 
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Pytanie nr 8:  
Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzlgędnić koszt nadzoru ornitologicznego ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie 
niezbędne prace konieczne do zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 9:  
Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzlgędnić koszt nadzoru saperskiego ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie 
niezbędne prace konieczne do zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 10:  
Prosimy o potwierdzenie, że dla obramowania zieleńców należy zastosować obrzeża stalowe. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że należy stosować obrzeża stalowe, ale tylko do obramowania 
nawierzchni mineralnej. 
 
Pytanie nr 11:  
Prosimy o informację jaki rodzaj obrzeży stalowych należy wuzględnić w wycenie. Czy wg 
przedmiaru obrzeża o wymiarach 6x150mm, czy wg przekrojów konstrukcyjnych 4x200mm. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć obrzeża stalowe 6x150 mm. 
 
Pytanie nr 12:  
Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić krawężniki kamienne o wymiarach 15x30, a nie 
w rozmiarze 20x30 jak to jest stosowanae na większości inwestycji w Łodzi. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż krawężniki kamienne należy wycenić zgodnie z załączoną 
dokumentacją projektową. 
 
Pytanie nr 13:  
Zgodnie z planem sytuacyjnym na obramowaniach zjazdów, zaprojektowano opornik 
granitowy o wymiarach 15x25. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy 
o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż na obramowanie zjazdu należy zaprojektować opornik betonowy o 

wymiarach 15x30 cm. 

 

Pytanie nr 14:  
Prosimy o udostępnienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla branży drogowej. W 
udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji jest tylko strona tytułowa. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi nr 1 z dnia 19.10.2021 r. 

 
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 

 


