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DOA-ZP-II.271.20.2018 
Łódź, dnia 23.02.2018 r. 

 
 

Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
     Zamawiający, Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, 
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa istniej ącej 
zabudowy w granicach działki przy ul. Wschodniej 54  w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem 
terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą oraz aran żacją architektoniczn ą dla elewacji 
budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 
 

� Pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy oraz opisane 
 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy                                                                              Urząd Miasta Łodzi 

                                                                       Wydział Zamówie ń Publicznych 
                                                                         w Departamencie Obsługi i Adm inistracji 

                                                                   ul. ks. Ignacego Skorupki 21 
                                                             90-532 Łód ź 

DOA-ZP-II.271.20.2018 
 

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 P rzebudowa istniej ącej zabudowy w 
granicach działki przy ul. Wschodniej 54 w Łodzi, w raz z zagospodarowaniem 

terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą oraz aran żacją architektoniczn ą dla 
elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  

  
Nie otwierać przed dniem  30.03.2018 r. do godz.  12:00 

 
 

� Pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie 
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi 
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III 
piętro, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 30.03.2018 r.      do godz. 11:00 

 
 

� Pkt 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie 
Otwarcie ofert nast ąpi  w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi 
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III piętro pok. 15 

w dniu 30.03.2018 r. o godz.     12:00 
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Zamawiaj ący informuje równie ż, że dodaje do Zał ącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia  program funkcjonalno – u żytkowy, który został zamieszczony na stronie na 
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
 
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamo wienia-publiczne-powyzej-30000-
euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=602&tx_ed gepublicorder_order%5Bactio
n%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D= Order 
 
 
 

            Zatwierdził: 

  z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
 

ROMAN CIE ŚLAK 
(podpis nieczytelny) 

 
    p.o. Dyrektora 

                                                                                                                         Wydziału Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
 

 


