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Pani 
Do wszystkich wykonawców bior ących 

udział w post ępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projek t 5 – Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa, r emont i rozbiórka budynków 
przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem  terenu, niezb ędną 
infrastruktur ą techniczn ą, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz  
z adaptacj ą do nowych funkcji budynku przy ul. Sienkiewicza 63  wraz  
z zagospodarowaniem terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą”  
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - 
Miasto Łódź, przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 

Pytanie nr 89 

W nawianiu do odpowiedzi na pytanie nr 76 proszę o informację pod jaki certyfikat 
energetyczny/środowiskowy mają zostać zaprojektowane budynki z zadania nr 1 i nr 2? 
Informacja ta musi być znana już na wstępnym etapie projektu oraz jest niezbędna do 
przygotowania prawidłowej oferty. 
 

Odpowied ź:  

Zamawiaj ący wyja śnia, że kwestia ewentualnego uzyskania certyfikatu 
energetycznego/ środowiskowego dotyczy wył ącznie Zadania 2 czyli  
ul. Sienkiewicza 63; 
Ponadto w pkt 1.1.1 PFU znajduje si ę zapis: 
"Dokumentacja projektowa niezb ędna do wszcz ęcia procedury certyfikacji obiektu 
w ramach systemu LEED lub BREEAM – je śli Zamawiaj ący zdecyduje si ę o taką 
certyfikacj ę ubiega ć" . 
 
 
Pytanie zadane przez Wykonawc ę i odpowied ź udzielona przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SIWZ. 
 

W związku z udzielonym wyja śnieniem, Zamawiaj ący nie zmienia terminu składania 
ofert ustalonego na dzie ń 04.07.2019 r. do godz. 10:00.  
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