
  

Łód ź, dnia 30.05.2018 r. 

Urząd Miasta Łodzi  
Departament Obsługi i Administracji  
Wydział Zamówie ń Publicznych ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638  48 88 www.uml.lodz.pl 
  90-532 Łód ź tel. fax.: +48  42 638 48 77 e-mail: zamowienia@um l.lodz.pl 

DOA-ZP-III.271.44.2018 
 

 
              Wszyscy Wykonawcy 

              ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia 
      

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Wydział Zamówień Publicznych w imieniu 
Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza ul. Młynarska 42/46, 
91- 838 Łódź, przekazuje zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn.: ,,Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Ło dzi" 

Pytanie 1:  

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni 
sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że 
Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z 
technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania 
barwionych granulatów z recyklingu. 

Odpowied ź: 

Zamawiający informuje, iż wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu 
zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza 
stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

Pytanie 2:  

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę 
pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót. 

Odpowied ź: 

Zamawiający informuje, iż data wykonania przedmiotu umowy określona jest w § 6 ust. 12 
wzoru umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 

Pytanie 3:  

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót. 

Odpowied ź: 

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót załączony do SIWZ jest opracowaniem wtórnym  
w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia. Zawiera zestawienie przewidywanych robót  
w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania 
kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję pomocniczą 

Pytanie 4:  

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną 
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża 
Wykonawcy. 

Odpowied ź: 

Zamawiający informuje, iż zamieścił na stronie BIP całą dokumentację projektową przedmiotu 
zamówienia. Dokumentacja jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny. 
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Pytanie 5:  

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych 
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowied ź: 

Zamawiający informuje, iż posiada wszelkie niezbędne uzgodnienia w zakresie wykonywanej 
inwestycji. 

Pytanie 6:  

SIWZ podaje wymagania zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w realizacji niniejszego 
zamówienia: 
• jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót przy realizacji niniejszego 
zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie 
doświadczenie na stanowisku kierownika robót/budowy. Należy obiektywnie stwierdzić, że do 
realizacji roboty budowlanej o zakresie wg zamówienia nie ma konieczności zatrudniania 
kierownika ze stosownymi uprawnieniami bez ograniczeń. 
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zdolności technicznej lub zawodowej jak w 
SIWZ, lecz bez określenia „bez ograniczeń”. 
Powyższe nie spowoduje uszczerbku jakości kierownictwa budowy a jedynie spowoduje 
większa konkurencyjność. 

Odpowied ź: 

1) W związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu 
w zakresie dysponowania potencjałem osobowym. 
2) Zamawiający informuje, iż dopuszcza do realizacji niniejszego zamówienia, osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku 
kierownika robót/budowy. 

 

W związku z ww. odpowiedziami Zamawiaj ący przedłu ża termin składania  
i otwarcia ofert. 

 

 
    z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

         ROMAN CIEŚLAK 
         /podpis nieczytelny/ 

        p.o. Dyrektora 
                                                                                                            Wydziału Zamówie ń Publicznych     

 


