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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 Zamawiający, Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 
175, 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.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa 
ul. Włókienniczej oraz budowa pasażu pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą 
z ul. Jaracza, w systemie zaprojektuj i wybuduj”, udziela odpowiedzi na zapytania do treści 
SIWZ i jej załączników. 

Pytanie nr 21 

Prosimy o zmianę zapisów w PFU na temat materiałów niezbędnych do wykonania nawierzchni 
jezdni ulicy Włókienniczej dotyczących zastosowania kostek z kwarcytu.  
Kwarcyt nie jest materiałem nadającym się do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchu 
kołowego 
 
Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiału przeznaczonego do wykonania nawierzchni 
jezdni ulicy Włókienniczej - zamiast kostek z kwarcytu należy przyjąć granit. Materiał musi być 
dopuszczony do ruchu ulicznego i równocześnie spełniać przyjęte w koncepcji wymogi wizualne 
tj. zachowanie kontrastowych pól szachownicy. 
 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o zaproponowanie innego materiału niż podane w PFU płyty „Majewskiego”. 
Wykonanie barwionego nadruku jest możliwe jedynie na płytach betonowych do grubości ok. 
5 cm. Nie ma fizycznej możliwości wykonania nadruku na płytach o gr. 8 cm, natomiast ze 
względu na obciążenie ruchem kołowym, zastosowanie mniejszej grubości płytek nie jest 
wskazane. Dodatkowo nadruk taki pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych 
oraz kontaktu z oponami samochodów będzie się łatwo wycierał, nie pełniąc tym samym 
funkcji dekoracyjnej nawierzchni. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w PFU  nie ma zapisu o barwionym nadruku na płytach betonowych,  
a jest jedynie o płytach betonowych barwionych. Wykonawca zgodnie z PFU ma zaprojektować 
nawierzchnię, która będzie nawiązywać kształtem i barwą do płytek ceramicznych w kamienicy 
przy ul. Włókienniczej 11 („płytek Majewskiego”). Zamawiający oczekuje  uzyskania wzoru 
poprzez mozaikę z elementów ciętych z kamienia naturalnego bądź z betonu barwionego 
w masie i wibroprasowanego. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zmianę aktualnego 
wzoru, w postaci powielonego  pojedynczego motywu, tj. kwadratu o bokach 100 x 100 cm 
składającego się z 4 płyt o wymiarach 50 x 50 cm, do kwadratu o bokach 200 x 200 cm, 
wypełnionego mozaiką, przy zastosowaniu materiałów o wielkościach i właściwościach 
dostosowanych do przyjętej w koncepcji kategorii ruchu. Przyjęta technologia musi zapewnić 
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wykonanie zaprojektowanego wzoru inspirowanego oryginalnymi płytkami. Ponadto 
Zamawiający dopuszcza również zastąpienie czarnego sjenitu bazaltem. 
 

 

 Zadane pytania i udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ. 
 

 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIEŚLAK 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 

Zamieszczono: 
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/) 

 


