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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

     
 Zamawiający - Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, 

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. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy 
ul. Pogonowskiego 27/29, 90-745 Łódź, realizowanego w ramach projektu  pn. 
"Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I" 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - 
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja 
budynków – ZIT), udziela odpowiedzi na zapytania do treści załączników do SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 12.09.2019 należy zastosować rolety 
o podwyższonej odporności na włamanie RC30 otwierane ręcznie. Informujemy, iż producenci 
wskazują, iż rolety w klasie RC3 mogą mieć napęd tylko elektryczny. Prosimy o zmianę projektu 
w tym zakresie, czyli rolety z napędem elektrycznym w klasie RC30. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 
12.09.2019 r.  i wymaga rolet otwieranych ręcznie. 
 
Pytanie 8 
W przedmiarze robót dotyczących naprawy ścian i sufitów po wymianie okablowania ujęto 
bardzo małe ilości robót odtworzeniowych (gruntowanie i malowanie) do robotach elektrycznych 
(wymiana okablowania). Czy należy uzupełnić gładź i malowanie tylko w miejscach 
prowadzenia bruzd, czy należy odmalować całe ściany i sufity w pomieszczeniach prowadzenia 
robót? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga odmalowanie miejsc po bruzdach i doprowadzenie ściany do stanu 
pierwotnego. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt  13.3 SIWZ, cyt.: „załączony do SIWZ przedmiar robót 
ma charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego Wykonawcom wyliczenie ceny za 
roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zestawienia zawarte w przedmiarze robót 
obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia”. 
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Zamieszczono 
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/) 


