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DSR-ZP-III.271.47.2022                                                     
           Łódź, dnia 20.07.2022 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 2: 

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru płyt granitowych Starego Miasta – rozbieżność między 

przekrojami (50x70 cm oraz 40x40 cm), a opisem technicznym (70x70 cm oraz 50x50 cm). 

Odpowiedź nr 2: 

Rozmiary płyt zastosowanych na Starym Rynku to 70x70 cm oraz 40x40 cm. 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o udostępnienie rysunków płyt granitowych Starego Miasta 

Odpowiedź nr 3: 

Ostateczny układ ułożenia nawierzchni na placu jest w trakcie uzgadniania. Zadaniem 

Wykonawcy realizującego niniejsze zamówienie będzie dowiązanie się układem płyt do 

wykonanego na Starym Rynku. 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o doprecyzowanie nawierzchni przy zjeździe indywidualnym – rozbieżność między 

planami sytuacyjnymi (wskazane zostały jednocześnie płyty granitowe oraz trawnik). 
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Odpowiedź nr 4: 

W bezpośrednim otoczeniu zjazdu należy wykonać nawierzchnię biologicznie czynną 

(trawnik). 

Pytanie nr 5: 

W związku z trwającym sezonem urlopowym, a co za tym idzie, problemem z pozyskiwaniem 

ofert od dostawców i podwykonawców, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 

29.07.2022r. Pozwoli to na przygotowanie rzetelnej oferty. 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający przychyla się do wydłużenia terminu składania ofert do dnia 29.07.2022 r. 

 

Pytanie zadane przez Wykonawcę i odpowiedź udzielona przez Zamawiającego 

stanowią integralną część SWZ. 

 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

Roman Cieślak 

/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 

Wydziału Zamówień Publicznych 


