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DOA-ZP-II.271.105.2019 
 Łódź, dnia  13.09.2019 r. 

 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Przebudowa ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej 

w Łodzi  w zakresie budowy chodników, zjazdów i miejsc postojowych, dokonuje zmiany 
treści SIWZ i jej załączników w następujący sposób: 
 

 Wprowadzenie zmian do przedmiaru robót:   

- w pozycjach nr 5.1 – 5.6  – wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem, 
- w pozycji nr 5.7  – dodano nową pozycję do przedmiaru zgodnie z załącznikiem, 
- w pozycji nr 11.1 - zmniejszono zakres z 9 456,00 m2 na 700 m2, 
- w pozycji nr 15.2 - dodano nową pozycję do przedmiaru zgodnie z załącznikiem,  
- w pozycji nr 16.2 - dodano nową pozycję do przedmiaru zgodnie z załącznikiem.  
 

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 Zamówień Publicznych 
                                                                               w Departamencie Obsługi i Administracji 

                                                                       ul. ks. Ignacego Skorupki 21 
                                                                         90-532 Łódź 

DOA-ZP-II.271.105.2019 

Przebudowa ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego 
do ul. Praskiej w Łodzi w zakresie budowy chodników, zjazdów  

i miejsc postojowych  
 

Nie otwierać przed dniem  23.09.2019 r. do godz. 13:00 

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       23.09.2019 r. do godz. 12:00 

Pkt 12.5 SIWZ  otrzymuje brzmienie 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i 
Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III piętro pok. 14  

 

w dniu 23.09.2019 r. o godz. 13:00 
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Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie pozostała treść SIWZ oraz jej załączników. 
  

 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 

Roman Cieślak 
p.o. Dyrektora 

Wydziału Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
- przedmiar robót uwzględniający ww. zmiany 


