
„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.” 

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) 
 

 
DSR-ZP-VIII.271.1.2022 

 

 

      
Łódź, dnia 17 lutego 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 1:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w warunku zdolności technicznej dotyczącym wykonania 
jednej lub dwóch usług o łącznej wartości 500.000,00 PLN brutto polegającej na 
nasadzeniach zielni niskiej i wysokiej oraz jej pielęgnacji w parkach i/lub przestrzeni 
publicznej wydłuża okres wykonania usług do 5 lat. Zamawiający dokona stosownej 
zmiany w zapisach SWZ. 

Pytanie 2:  

Prosimy o podanie budżetu jakim dysponuje Zamawiający w przedmiotowym 
postępowaniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
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Pytanie 3:  

Prosimy o informację, jaką stawkę VAT Zamawiający zamierza przyjąć w niniejszym 
postępowaniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku 
akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów 
i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt.17.6 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Pytanie 4:  

W związku ze znaczną wartością postępowania, prosimy o obniżenie wysokości 
należytego wykonania umowy z 5% na 2%. Zmiana pozwoli na przystąpienie do 
postępowania większej ilości wykonawców. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości należytego wykonania 
umowy. 

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

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

 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
Agnieszka Mroczek-Marchewka 

/podpis nieczytelny/ 

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Zamówień Publicznych 

 


