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DSR-ZP-VIII.271.3.2022 

 

Łódź, dnia 11 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 5 – Roboty 
budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i rozbiórkami na Pasażu Schillera w Łodzi, przekazuje zapytanie 
i udziela wyjaśnień: 

Pytanie 6:  
Proszę o weryfikację zakresu przedmiaru w części dot. zieleni - pozycja nr 46 
"Żebrowane ekrany przeciwkorzenne - wg rysunku PSL_PW_AK_07, 502,70". Opis do 
projektu i wspomniany rys. PSL_PW_AK_07 nie zawiera informacji odnośnie 
powyższych ekranów, dlatego proszę o potwierdzenie, że należy zamontować 502,7 mb 
ww. ekranów. Jakiej wysokości ekrany należy zastosować? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zrezygnował z montażu ekranów. 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzącego postępowania  
(miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) prawidłowy przedmiar – plik 
pod nazwą: 
PS_TOM XI_ARCH KRAJ XII_NAWADNIANIE_PRZEDMIAR_2022.02.08 

Pytanie 7:  
Proszę o weryfikację zakresu przedmiaru w części dot. zieleni - pozycja nr 47 "Ekrany 
przeciwkorzenne - z geomembrany HDPE wg rysunku PSL PW AK 07 43,00". 
Wspomniany rys. PSL_PW_AK_07 nie zawiera informacji odnośnie powyższych 
ekranów, dlatego proszę o potwierdzenie, że należy zamontować 43 m2 ww ekranów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ekrany wskazano na rys. PSL_PW_AK_10. 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzącego postępowania  
(miniPortal) i na stronie prowadzonego postępowania (BIP) prawidłowy przedmiar – plik 
pod nazwą: 
PS_TOM XI_ARCH KRAJ XII_NAWADNIANIE_PRZEDMIAR_2022.02.08 

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 terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu 
związania ofertą. 
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