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Łódź, dnia 28.06.2019 

DOA-ZP-II.271.59.2019 
 
 

Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu 
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 pasa żu pieszo – jezdnego ł ączącego ul. Włókiennicz ą 
z ul. Jaracza, w systemie zaprojektuj i wybuduj” udziela odpowiedzi na zapytania do treści 
SIWZ i jej załączników: 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o określenie ilości dysz koniecznych do wykonania fontanny tryskaczowej. 

Odpowied ź nr 2: 

Ilość dysz koniecznych do wykonania fontanny tryskaczowej należy uzależnić od wymogów  
zawartych w PFU tj. np. parametrów technicznych. Ilość ta zostanie szczegółowo określona na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o podanie przewidywanego obszaru koniecznego do wykonania fontanny mgłowej. 

Odpowied ź nr 3: 

Miejsce lokalizacji fontanny mgłowej należy przyjąć zgodnie z PFU (np. rysunkiem do koncepcji 
drogowej) tj. na działce o nr ew. 440/15, w południowej części parku kieszonkowego. 
 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o potwierdzenie, że elementy małej architektury wymienione w PFU w pkt. 1.2.2.1.12.2 
(zad.1) oraz 1.2.2.1.7.2 (zad.2) zostaną dostarczone przez Zamawiającego, natomiast do 
Wykonawcy należeć będzie tylko ich montaż.  
 

Odpowied ź nr 4: 

Zamawiający informuje, iż wszystkie wymagane meble dla danej inwestycji mają być zakupione, 
dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 5: 
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Prosimy o informację jakie materiały do spoinowania i na podsypki należy zastosować pod 
płytami i kostkami kamiennymi.  
 
Odpowied ź nr 5: 

Opis materiałów zawiera PFU. Wiążące dla Wykonawcy są rodzaj przyjętej nawierzchni oraz 
parametry i charakterystyki warstwy ścieralnej, natomiast układ i rodzaj pozostałych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni ma charakter przykładowy i stanowi formę zalecenia. Dopuszcza 
się możliwość modyfikacji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni w przypadku 
polepszenia trwałości nawierzchni, właściwości użytkowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
estetyki. 
Wszelkie modyfikacje w odniesieniu do przyjętych w niniejszym PFU założeń i rozwiązań 
konstrukcyjno-materiałowych nawierzchni wymagają zgody Zamawiającego/ Inwestora i 
powinny odpowiadać minimalnym parametrom określonym w PFU. Wszystkie zaprojektowane 
konstrukcje nawierzchni muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora/ 
Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o uszczegółowienie informacji dotyczących nasadzeń drzew i krzewów - jednorodność, 
dopuszczalne odchyłki wymiarów itp.  
 
Odpowied ź nr 6: 

Dla drzew: 
- jednorodny w partii - materiał nasadzeniowy jednorodny w całej partii tzn. pochodzący  
z jednej uprawy, wzrastający w tym samym czasie, w tych samych warunkach oraz posiadający 
bardzo zbliżone do siebie parametry (taka sama wysokość- wysokość pnia 250 cm. 
Zamawiający dopuszcza max do 20 cm więcej w wysokości pnia, obwód pnia mierzony na 
wysokości 100 cm musi wynosić w przedziale od 30 do 35 cm w zależności od gatunku (dla 
głogów: 25 cm), ilość szkółkowań, pokrój, forma, wysokość pnia, wysokość kształtowania 
korony ).  
 
Dla krzewów: 
- jednorodny w partii - materiał nasadzeniowy jednorodny w całej partii (jeden gatunek, jedna 
odmiana) tzn. pochodzący z jednej uprawy, wzrastający w tym samym czasie, w tych samych 
warunkach oraz posiadający bardzo zbliżone do siebie parametry (taka sama wysokość, ilość 
pędów, ilość szkółkowań, pokrój oraz pojemnik min: C2). 
 

Pytanie nr 7: 

W PFU wspomniano o konieczności montażu elementów placów zabaw dla dzieci - prosimy o 
podanie szczegółowych wymagań dla poszczególnych elementów.  
 

Odpowied ź nr 7: 

PFU oprócz informacji o konieczności montażu elementów placu zabaw dla dzieci, zawiera opis 
wymaganych elementów. Urządzenia powinny być w jednym stylu. Wszystkie urządzenia 
przeznaczone do zamontowania na placu zabaw powinny być fabrycznie nowe, posiadać atesty 
i certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące. W innych przypadkach 
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności takich elementów z Polskimi 
Normami. 
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Pytanie nr 8: 

 Czy Zamawiający dopuszcza inny system zasilania dysz fontanny niż podany w PFU?  
 
Odpowied ź nr 8: 

Zamawiający dopuszcza inny system zasilania pod warunkiem, że będzie on spełniał 
wymagania zawarte w PFU 

 

Pytanie nr 9: 

 
Prosimy o sprecyzowanie, ile dysz należy wykonać w ramach budowy każdej fontanny.  
 
Odpowied ź nr 9: 

Ilość dysz koniecznych do wykonania w ramach budowy każdej fontanny należy uzależnić od 
wymogów zawartych w PFU tj. np. parametrów technicznych. Ilość ta zostanie szczegółowo 
określona na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
 

Pytanie nr 10: 

Prosimy o doprecyzowanie szczegółów dotyczących rewitalizacji istniejących komórek w 
konstrukcji ceglanej. Jaki rodzaj posadzek należy zastosować w ich wnętrzu?  

Odpowied ź nr 10: 

Zapisy dotyczące komórek znajdują się w PFU. W nowopowstałych pomieszczeniach należy 
wykonać posadzkę betonową na izolacji termicznej i przeciwwodnej, wykończenie posadzki 
uzależnione będzie od pełnionej funkcji docelowej. Na etapie PFU przewiduje się funkcje: lokalu 
usługowego , toalet, pomieszczeń dla stacji transformatorowej. 
 

Pytanie nr 11: 

 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 
konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  
 
Odpowied ź nr 11: 

Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy winna zawierać wszystkie koszty wynikające z 
PFU oraz niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Dotyczy to również usunięcia kolizji 
z infrastruktury podziemnej 

 

Pytanie nr 12: 

Zgodnie z Punktem 1.2.1.1 Przygotowanie terenu budowy, Wykonawca ma obowiązek 
spaletować i wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego, materiały rozbiórkowe 
nadające się do ponownego użycia. Prosimy o dokładne wskazanie miejsca składowania.  
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Odpowied ź nr 12: 

Miejsce składowania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego użycia 
zlokalizowane jest na terenie Łodzi, w zasięgu do 20 km. od miejsca realizacji inwestycji.  

Pytanie nr 13: 

Prosimy o uszczegółowienie wymogów dotyczących nawierzchni z kostki bazaltowo – 
kwarcytowej jak również podanie wymiarów 

 

Odpowied ź nr 13: 

Zapisy dotyczące kostki ciętej z kamieni szlachetnych takich jak bazalt, kwarcyt zawarte są w 
PFU i jego załącznikach (np. koncepcji wielobranżowej, branży drogowej). Doszczegółowienie 
nastąpi na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

 

Pytanie nr 14: 

Prosimy o uszczegółowienie wymogów dotyczących nawierzchni z czarnego sjenitu. 

 

Odpowied ź nr 14: 

Zapisy dotyczące nawierzchni a dokładnie linii z czarnego sjentu o szer. 5 cm zawarte są w PFU 
i jego załącznikach (np. koncepcji wielobranżowej, branży urbanistycznej, drogowej). 
Doszczegółowienie nastąpi na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
 

Pytanie nr 15: 

Prosimy o uszczegółowienie wymogów dotyczących nawierzchni żwirowej 

 

Odpowied ź nr 15: 

Zapisy dotyczące nawierzchni żwirowej zawarte są w PFU (np. załącznik stanowiący koncepcję 
zagospodarowania terenu – branża drogowa).  
 
Pytanie nr 16: 

Prosimy o podanie wymiarów ścieku granitowego. Czy jest to ściek trapezowy, trójkątny czy 
owalny 

 

Odpowied ź nr 16: 

Zapisy dotyczące ścieku granitowego zawarte są w PFU. Ściek ma być płytki, 50 x 9 cm, 
frezowany na głębokość ok. 1 cm, posadowiony na ławie z betonu C8/10. 
 

Pytanie nr 17: 

Prosimy o podanie przykładowych producentów płyt betonowych barwionych ,,typu 
Majewskiego”. 
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Odpowied ź nr 17: 

W zakresie Wykonawcy jest znalezienie producenta/ sprzedawcy materiału, który ma być 
zastosowany do realizacji inwestycji.  
 

Pytanie nr 18: 

W Programie Funkcjonalno Użytkowym dotyczącym ul. Włókienniczej, w tabeli zawartej w 
punkcie 1.2.2.1.12.1 ,,Elementy małej architektury przewidziane do dostarczenia i montażu 
przez Wykonawcę” przedstawiono Minimalne ilości przewidziane do dostarczenia i montażu 
przez Wykonawcę. Czy w nawiązaniu do w/w zapisu, Zamawiający przewiduje zwiększenie tych 
ilości? 

Odpowied ź nr 18: 

Zamawiający na etapie ogłoszonego przetargu nie przewiduje zwiększenia ilości elementów 
małej architektury. 
 

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/) 

 


