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Do wszystkich wykonawców 
 bior ących udział w post ępowaniu 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na      

Termomodernizacj ę budynku Szkoły Podstawowej nr 29  przy ul. Prz ędzalnianej 70  
w Łodzi, w ramach projektu pn. „ Racjonalizacja zu Ŝycia energii - termomodernizacja 
obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I ” współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województ wa Łódzkiego na lata 2014-
2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działa nie IV.2 
Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Ter momodernizacja budynków - 
ZIT) 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Miasto 
Łódź, przekazuję zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) i udzielam wyjaśnień: 

Pytanie nr 1  
W przedmiarze dotyczącym robót elektrycznych brak jest strony 3 i 4 – umieszczone 
 w ogłoszeniu zostały tylko strona 1 i 2 z 4. Proszę o wyjaśnienie lub uzupełnienie. 
Odpowied ź:   
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający poinformował wykonawców, 
Ŝe załączone przedmiary robót mają charakter dokumentu pomocniczego umoŜliwiającego 
Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia 
 a zawarte w przedmiarach robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią 
pomoc w oszacowaniu zamówienia, natomiast wszystkie prace zostały opisane w SIWZ oraz 
 w dokumentacji projektowej. Ponadto Zamawiający zorganizował wizję lokalną na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Przędzalnianej 70 w Łodzi w dniu 27.04.2018 r.  
w godz.: od 11:00 – do 12.00. 
Zamawiający zgodnie z prośbą,  zamieszcza kompletny przedmiar na stronie BIP i informuje, 
Ŝe cena oferty winna być wyliczona przez Wykonawcę w Tabeli elementów scalonych 
sporządzonej według załączonego do SIWZ wzoru i podana w Formularzu ofertowym.  
 
Pytania zadane przez Wykonawc ę i odpowiedzi udzielone przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SIWZ. 
Zamawiaj ący zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzi eń 12.06.2018 r.  
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