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Dotyczy: postt'(powania 0 udzielenie zarnowlenia publicznego, kt6rego wartosc szacunkowa
przekracza 60000 PLN, a nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30000 euro
na: przeprowadzenie jednoetapowego konkursu urbanistycznego wraz z kornponentern
partycypacyjnym na koncepcje architekturv i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru
pilotazowego" wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w rarnach Prograrnu
Operacyjnego Pornoc Techniczna 2014-2020"

Zamawiaj<lcy - Miasto LodZ, Urz<ld Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104 zgodnie
z § 16 ust. 1 Regularninu udzielania zarnowien publicznych, ktorych wartosc nie przekracza
wyraZonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych
zarnowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zarnowien publicznych nie stosuje sil(
wprowadzonego Zarz<ldzeniern Nr 2122/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 15 pazdziemika
2015 r. (zwanym dalej Regulaminern), udziela odpowiedzi na pytania dotycz<lce tresci OIWZ,
zadane przez Wykonawcl(:

Pytanie nr 1
Jakie "inne wskazane przez Zarnawiaj<lcego" media Zarnawiaj<lcy rna na rnysli? (dot: OPZ, str 12,
Upublicznienie informacji 0 konkursie w nastl(puj<lcych rnediach)
Odpowiedz na pytanie nr 1
Zarnawiaj<lcy informuje, ze rnial na rnysli szeroko poj«te media w tym np. TV. Dodatkowo, w celu
upublicznienia informacji
konkursie bl(dzierny chcieli dotrzec bezposrednio do mieszkancow
opracowywanego obszaru, poprzez np. ulotki, ogloszenia w terenie.

°

Pytanie nr 2
konkursie - prosirny podac terminy i cele
Na czym polegac rna upublicznienie informacji
urnieszczenia ogloszen (dot: OPZ, str 12, Upublicznienie informacji konkursie w nastl(puj<lcych
rnediach)

°

°

Odpowiedz na pytanie nr 2
Zarnawiaj<lcy informuje, ze upublicznienie informacji 0 konkursie polega na dotarciu do jak
najwil(kszej grupy potencjalnych uczestnikow. Natorniast dotarcie do jak najwil(kszej grupy
potencjalnych uczestnikow i zapewnienie im udzialu w konkursie jest jednym z podstawowych
elernentow przeprowadzenia konkursu. Bez uczestnikow nie rna konkursu.
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Pytanie nr 3
Czy w celu wykazania, ze wykonawca spelnia warunki udzialu w konkursie moze polegac na
wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow (na zasadach analogicznych jak okreslone w art 26 ust
2b ustawy pzp okreslonych dla postt(powan 0 udzielenie zamowienia na podstawie ustawy?)
Odpowiedz na pytanie nr 3
Zamawiaj(!cy informuje, ze Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu
w konkursie moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow.
Zgodnie z pkt. 6.2 OIWZ:
"Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego l(!cz(!cych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowhlzany jest udowodnic zamawiaj(!cemu, iz b((dzie dysponowal tymi zasobami w trakcie
realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiaj(!c w tym celu pisemne zobowhtzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb((dnych zasobow na potrzeby wykonania
zamowienia. Zobowiazanie lub kazdy inny dokument, z ktorego bedzie jednoznacznie wynikac
uprawnienie do dysponowania zasobami w trakcie realizacii zamowienia naldy zlozyc
w formie oryginalu.
Podmiot, ktory zobowi(lZal si(( do udost((pnienia powyZszych zasobow odpowiada solidarnie
z wykonawc(! za szkod(( zamawiaj(!cego powstal(! wskutek nieudost((pnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostt(pnienie zasobow nie ponosi winy."

Pytanie nr 4
Czy Zamawiaj(!cy przewiduje publiczne, tzn z udzialem wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty
w konkursie - otwarcie ofert?
Odpowiedz na pytanie nr 3
Zamawiaj(!cy informuje, ze zgodnie z § 17 ust. 2 Regulaminu "otwarcie ofert jest jawne i nastt(puje
bezposrednio po uplywie terminu do ich skladania, z tym, ze dzien w ktorym uplywa termin
skladania ofert, jest dniem otwarcia."

Ponadto zamawiaj(!cy informuje, ze w wyniku udzielenia odpowiedzi na w/w pytania zmianie nie
ulega termin skladania ofert oraz tresc OIWZ.
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Zamieszczono:
- strona intemetowa Zamawiaj,!:cego (!Jttp:/lbip,uml.lodz.pID
- tablica ogloszen w siedzibie zamawiaj,!:cego
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