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Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zamawiający, Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 

Łódź, 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.), w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dróg gruntowych na terenie Łodzi – e tap I - 
trzy cz ęści”  przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1  
Prosimy o określenie wytycznych do projektu docelowej organizacji ruchu na w/w zadaniu. 
Odpowied ź nr 1  
Zamawiający informuje, że zgodnie z par. 1 ust. 4 u) umowy, do obowiązków 
Wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do zatwierdzenia organowi 
zarządzającemu ruchem projektu stałej organizacji ruchu. Projekt ten powinien 
zostać zatwierdzony przez ww. organ do czasu zgłoszenia odbioru robót przez 
Wykonawcę. 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający mimo wiedzy o przebiegu kanału deszczowego w ul. Albańskiej, nie 
przewiduje żadnych rozwiązań w zakresie odwodnienia poza odwodnieniem 
powierzchniowym? Przedmiar załączony do przetargu nie przewiduje takich rozwiązań. 
Odpowied ź nr 2 
Zamawiający informuje, że w załączeniu do odpowiedzi na pytania zamieszcza 
skorygowany przedmiar robót uwzględniający montaż 4 wpustów odwodnieniowych  
w ulicy. 

     Pytanie nr 3 
Ponadto czy Zamawiający w przypadku doprojektowania odwodnienia przewiduje 
zainstalowanie krawężników betonowych wzdłuż przebudowywanej ulicy. 
Odpowied ź nr 3 
Zamawiający przewiduje zainstalowanie krawężników betonowych wzdłuż· 
przebudowywanej ulicy, zgodnie z skorygowanym przedmiarem robót załączonym do· 
odpowiedzi na pytania. 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający podtrzymuje wykonanie tej części zamówienia w ciągu 7 tygodni od 
podpisania umowy? 

Odpowied ź nr 4 
Zamawiający informuje, że termin wykonania części III zamówienia tj. ul. Albańskiej to: 

      30.11.2018 r. 
 

  Załącznik: 
  - skorygowany przedmiar robót dla cz ęści III zamówienia tj. ul. Alba ńskiej na odc. od  

ul. Farnej do ul. Poziomej 
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