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Łódź, dnia 17 marca 2022 r.      

 

Wszyscy Wykonawcy 

ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu 
Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego – Miasto Łódź Zarząd Inwestycji Miejskich, 
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, 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.), w postępowaniu pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 
„Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami 
Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną”, przekazuje zapytanie 
i udziela wyjaśnień: 

Pytanie 5:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wskazane nasadzenia należy uwzględnić w ofercie. 

Pytanie 6:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że rzut amfiteatru przedstawiono na rysunku PZT-01. 

Pytanie 7:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że krawężnik granitowy 15x30cm zlokalizowany powinien 
być tylko w strefach historycznych odtwarzanych ulic (pas symbolizujący dawny 
krawężnik pomiędzy jezdnią a chodnikiem). Na placu z fontanną, czy na placu 
z bulodromami (w części zachodniej), gdzie pojawiają się płyty granitowe należy 
zastosować obrzeże betonowe 8x25x100cm - zgodnie z rys. BD-01. 
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Pytanie 8:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wskazany zakres należy uwzględnić w ofercie. 

Dotyczy części Zachodniej: 

Pytanie 9:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przepad jest liczony jako drugie włączenie, szczegóły 
zawarto na rys. nr IS_WK04.1Z. 

Pytanie 10:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że szczegóły zawarto na rys. nr IS_WK04.1Z. 

Pytanie 11:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w całym projekcie przyjęto włazy klasy C250. 

Pytanie 12:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że szczegóły projektowanej instalacji wodociągowej 
uwidoczniono na rys. nr IS_WK01Z i IS_WK02Z. 

Pytanie 13:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym skrzynka ma być 
wykonana z tworzywa (PEHD). Wielkość skrzynki należy dostosować do ilości 
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instalowanych urządzeń. Należy zastosować produkt systemowy przeznaczony 
bezpośrednio dla systemów nawadniania.  W załączniku nr 01 przykładowe skrzynki 
do systemów nawadniania. 

PRZYKŁAD SKRZYNKI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 14:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczny. Wycena powinna 
być oparta na dokumentacji.   

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzącego postępowania  
(miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik IS-PRD_zach.pdf 

Pytanie 15:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczny. Wycena powinna 
być oparta na dokumentacji.   
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzącego postępowania  
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(miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik IS-PRD_zach.pdf 

Dotyczy części Wschodniej: 

Pytanie 16:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że studnia wodomierzowa w14 ma średnicę 1,0m. 

Pytanie 17:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że rzędne dna studni TS2 i TS3 zostały podane na rys. nr 
IS_WK02W i IS_WK03W i wynoszą odpowiednio: TS2 203,90W, TS3 204,85. 

Pytanie 18:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że lokalizacja obu zasuw została uwidoczniona na rys. nr 
IS_WK01W i IS_WK02W 

Pytanie 19:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że brak jest wiarygodnych danych archiwalnych 
pozwalających ustalić rzędną studni w78, należy przyjąć głębokość studni ok. 80 - 
100 cm. 

Pytanie 20:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszystkie rzędne zawarto na rys. nr IS_WK04.1W. 

Pytanie 21:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że projekt przewiduje zastosowanie 1 szt. studni 1,20 m. 
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Pytanie 22:  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres demontażu został określony w pkt. 19 przedmiaru. 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzącego postępowania  
(miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik IS-PRD_wsch.pdf 

Pytanie 23:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że kinety w betonowych studniach kanalizacyjnych wykonać 
z betonu C35/45,  W8 lub jako prefabrykowane tworzywowe. 

Pytanie 24:  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru 
archeologicznego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie 
z uzyskanym przez Zamawiającego pozwoleniem na prowadzene badań 
archelogicznych wskazującym na wykonanie wykopaliskowych badań 
archeologicznych, zgodnie z programem badań archeologicznych związanych 
z realizacją inwestycji o nazwie Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi 
ograniczonego ulicami: Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną oraz w 
przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 
właściwego konserwatora zabytków – dokumenty.  

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzącego postępowania  
(miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik – 
WUOZ_Pozwolenie na badania archeologiczne_13.09.2021.pdf;  
plan 500–poprawione z opisem_1.pdf; zał. 4-plan 10 000-badania.pdf; 
zał. 5-plan 500-badania.pdf; program badań archeologicznych-Park Staromiejski 
w Łodzi-poprawione.pdf 

Pytanie 25:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru 
archeologicznego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie 
z uzyskanym przez Zamawiającego pozwolenia na prowadzene badań 
archelogicznych wskazującym na wykonanie wykopaliskowych badań 
archeologicznych, zgodnie z programem badań archeologicznych związanych 
z realizacją inwestycji o nazwie Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi 
ograniczonego ulicami: Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną oraz 
w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 
właściwego konserwatora zabytków. 
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Zamawiający zamieszcza na stronie na stronie internetowej prowadzącego 
postępowania  (miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik – 
WUOZ_Pozwolenie na badania archeologiczne_13.09.2021.pdf; 
plan 500 – poprawione z opisem_1.pdf; zał. 4-plan 10 000-badania.pdf; 
zał. 5-plan 500-badania.pdf; program badań archeologicznych-Park Staromiejski 
w Łodzi-poprawione.pdf 

Fragment terenu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych po nr A/100 
tj. dawny dworzec tramwajów podmiejskich usytuowany przy ul. Północnej w Łodzi 
wraz z przylegającym do niego układem torów tramwajowych i otoczeniem zabytków 
jest poza zakresem przedmiotowej inwestycji. 

Zamawiający informuje, iż w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania 
nr 24 i 25 zmianie uległy zapisy w paragrafie 2 ust. 6 oraz w paragrafie 25 ust. 3 
wzoru umowy. Zamawiający zamieszcza jednolity tekst wzoru umowy na 
stronie internetowej prowadzącego postępowania  (miniPortal) i na stronie 
prowadzonego postępowania (BIP) – plik wzór umowy poprawiony. 

Pytanie 26:  

Czy Zamawiający dopuści dla "Oprawy oświetlenia alejek parkowych" klosz 
z poliwęglanu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że oprawy oświetlenia alejek parkowych muszą być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.  

Pytanie 27:  

Dla "Oprawy oświetlenia alejek parkowych" Zamawiający wymaga szczelności 
oprawy na poziomie IP65, jest to bardzo niski poziom jak dla opraw zewnętrznych 
dodatkowo montowanych w parku. Prosimy o zwiększenie tego wymogu do IP66. 

Odpowiedź: 

Do oświetlenia parku została zaprojektowana oprawa o klasie szczelności IP65 co 
jest klasą wystarczającą do zastosowań zewnętrznych. Zamawiający dopuszcza 
zwiększenie parametru IP pod warunkiem braku zmiany wizualnej oprawy. 
Ewentualne zmiany wizualne oprawy wymagają uzyskania uzgodnienia z BAM 
i WUOZ. Uzyskanie uzgodnienia nie mogą wpływać na termin zakończenia 
inwestycji. 

Pytanie 28:  

Dla "Oprawy oświetlenia alejek parkowych" Zamawiający wymaga odporności klosza 
na uderzenia mechaniczne IK07, gdzie oprawy montowane będą na wysokości 4m. 
Na takiej wysokości jest to zdecydowanie zbyt niski poziom i oprawy będą ulegać 
aktom wandalizmu ze względu na słabą odporność na uderzenia. Prosimy 
o zwiększenie tego poziomu do IK10. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie parametru IK pod warunkiem braku zmiany 
wizualnej oprawy. Ewentualne zmiany wizualne oprawy wymagają uzyskania 
uzgodnienia z BAM i WUOZ. Uzyskanie uzgodnienia nie mogą wpływać na termin 
zakończenia inwestycji. 

Pytanie 29:  

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z innymi stosowanymi w strefie 
wielkomiejskiej słupami słup o wysokości zawieszenia oprawy 8m ma mieć wszystkie 
ozdobne elementy wykonane z żeliwa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie zdobienia słupów winny być wykonane jako 
odlewy żeliwne. Forma, kształt słupa została uzgodniona z konserwatorem. Należy 
użyć materiału o parametrach nie gorszych niż te wskazane w dokumentacji 
branżowej. 

Pytanie 30:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wskazany zakres prac należy uwzględnić w ofercie. 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzącego postępowania  
(miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik PZT-PRD.pdf 

Pytanie 31:  

W związku z udziałem w przetargu dot. zamówienia pn. "Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – Projekt 4 – Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi 
ograniczonego ulicami Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną" 
o numerze referencyjnym DSR-ZP-VIII.271.1.2022, zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o udostępnienie przedmiarów robót do niniejszego przetargu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedmiary są udostępnione jako załączniki do opisu 
przedmiotu zamówienia w folderze: PW: 

 TOM 1_PZT  OPRACOWANIA DODATKOWE 

 TOM 2_ARCHITEKTURA  OPRACOWANIA DODATKOWE 

 TOM 3_ZIELEŃ  OPRACOWANIA DODATKOWE 

 TOM 4_BRANŻA DROGOWA  OPRACOWANIA DODATKOWE 

 TOM 5_INSTALACJE ELEKTRYCZNE  OPRACOWANIA DODATKOWE 
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 TOM 6_INSTALACJE SANITARNE  OPRACOWANIA DODATKOWE 

 TOM 7_NAWODNIENIE TERENU  OPRACOWANIA DODATKOWE 

 TOM 8_TECHNOLOGIA FONTANN  OPRACOWANIA DODATKOWE 

zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP pod adresem:  
https://umllodzpl-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ftp_office_uml_lodz_pl/Eeda40f4P5dFuUCuwfMD

MVkBiC25loZS_AgEvVfWpnManA?e=xTncln 

oraz będące załącznikami do udzielonych odpowiedzi pliki o nazwach: 

IS-PRD_wsch.pl; IS-PRD_zach.pdf i PZT-PDR pdf 

Pytanie 32:  

Prosimy o jednoznaczną informację jaki rodzaj drewna należy przyjąć do wyceny na 
elementach małej architektury z uwagi na poniższe rozbieżności w dokumentacji /Plik 
"PZT zestawienie elementów" opis "drewno krajowe impregnowane, malowane 
lazurą odporną na UV / drewno egzotyczne IROKO olejowane preparatem 
bezbarwnym" 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna robinii akacjowej i modrzewia 
(w przypadku modrzewia konieczne jest zastosowanie materiału o najwyższej 
jakości, tak aby nie istniało ryzyko pojawienia się wycieków żywicy w trakcie 
użytkowania).  

Pytanie 33:  

Prosimy o przedstawienie karty katalogowej kostki betonowej jaki należy przyjąć do 
wyceny wraz z wymiarami i opisem, kolorystyki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że referencyjna kostka gr. 8 cm została dobrana zgodnie 
z kartą katalogową.  

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzącego postępowania  
(miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik Kostka.pdf 

Pytanie 34:  

W związku z obszerną dokumentacją zwracamy się z prośbą o zmianę terminu 
składania ofert na dzień 24.03.2022 r., prośba podyktowana jest długim okresem 
oczekiwania na wyceny producentów oraz znaczne wahania cen na małą 
architekturę, która jest od różnych producentów, elementy oświetlenia, rozwiązanie 
autorskie pergoli oraz innych elementów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i  otwarcia ofert na dzień 
1 kwietnia 2022 r.  
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Pytanie 35:  

Prosimy o zamieszczenie schematu oraz widoku zestawu gniazd do altany ponieważ 
brak w dokumentacji uniemożliwia zrobienie wyceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzącego postępowania  
(miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik IE_OŚ-19_Zestaw 
gniazd altana v1-IE_OS-19 Wariant 3.pdf 

Pytanie 36:  

Proszę o informację, jaki gatunek drewna krajowego Zamawiający dopuszcza do 
zastosowania w elementach małej architektury (ławki, siedziska na gabionach i stoliki 
piknikowe z siedziskami)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna robinii akacjowej i modrzewia 
(w przypadku modrzewia konieczne jest zastosowanie materiału o najwyższej 
jakości, tak aby nie istniało ryzyko pojawienia się wycieków żywicy w trakcie 
użytkowania).  

Pytanie 37:  

Proszę o potwierdzenie, że podane w przedmiarze ilości DFA są prawidłowe (z PZT 
trudno jest wyczytać, a opis nie zawiera ilościowego zestawienia DFA). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter szacunkowy. DFA zaznaczono 
na PZT jak i wszystkie elementy małej architektury.  

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzącego postępowania  
(miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik PZT-PRD.pdf 

Pytanie 38:  

Proszę o doprecyzowanie, co wchodzi w zakres wykonania murków oporowych (jakie 
prace i ilości)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że lokalizacja murków wskazana na rysunku PZT_G-00 – 
Lokalizacja murków oporowych. Elementy oporowe muszą być wykonane zgodnie 
z rysunkiem architektury oraz rysunkami branży konstrukcyjnej.  

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzącego postępowania  
(miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik PZT-PRD.pdf 

Pytanie 39:  

Proszę Zamawiającego o zgodę na zastosowanie na siedziskach amfiteatru 
deseczek zorientowanych poprzecznie, a nie podłużnie. Wykonanie deskowania 
podłużnego, w kształcie łuku, niewspółmiernie podniesie koszt siedzisk. Ew. proszę 
o zgodę na wykonanie amfiteatru z zastosowaniem prostopadłościennych 
prefabrykatów betonowych, ustawionych w łuki. Wówczas deskowanie można 
wykonać podłużnie. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza orientację poprzeczną. Nie dopuszcza natomiast 
zastosowania prostopadłościennych elementów betonowych. Ławki powinny mieć 
formę łuków. 

Pytanie 40:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wymianie i rozbiórce podlegają nawierzchnie w miejscu 
projektowanych. Typy projektowanych nawierzchni zestawiono w legendzie PZT. 

Zamawiający zamieszcza na stronie na stronie internetowej prowadzącego 
postępowania  (miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik 
inwentaryzacja_Alejki opis.dwg, inwentaryzacja_Alejki opis.pdf 

Pytanie 41:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wymianie podlegają wszystkie elementy małej 
architektury w granicy opracowania Parku. 

W opracowaniu branżowym: IE_OŚ-01 wskazano elementy przeznaczone do 
usunięcia. W opisie IE podano ilości stanu istniejącego (pkt 2 Stan istniejący). 

Pytanie 42:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że renowacja brzegu oczka wodnego nie jest objęta 
niniejszym postępowaniem. 

Pytanie 43:  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wskazany zakres prac należy uwzględnić w ofercie. 

Zamawiający zamieszcza aktualny przedmiar na stronie internetowej prowadzącego 
postępowania  (miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik 
PZT-PRD.pdf 

 

Pytanie 44:  

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonania "Systemu Informacji 
Przestrzennej" /przedmiar 1_PZT pozycja 60/   

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza na stronie na stronie internetowej prowadzącego 
postępowania  (miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) – plik SIP-
system informacji przestrzennej.pdf 

 

Załączniki do udzielonych odpowiedzi na pytania zostały zamieszczone pod 
adresem:  

https://umllodzpl-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ftp_office_uml_lodz_pl/EWaLwhujVdlAvF0va
BeaDKsBAnCBlAo9Vi9-qn-aE2Sa9g?e=aEMk7w 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z udzieloną odpowiedzią 
dokona zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz 
terminu związania ofertą. 

 
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 
Wydziału Zamówień Publicznych 

 


