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           Łód ź, dnia 19.12.2019 r. 
DOA-ZP-II.271.123.2019 

Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
     Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t..j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wydział Zamówień Publicznych  
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego: 
Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź w związku  
z czasem niezbędnym na przygotowanie odpowiedzi na pytania złożone przez 
Wykonawców, zmienia treść SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5. Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego d la zadania: Zagospodarowanie 
terenu wraz z niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą i rozbiórkami Pasa żu Schillera  
w następującym zakresie: 

ZMIANY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
 
I. Pkt 12.1, 12.2, 12.3 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT  otrzymuje brzmienie : 

12.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do zło żenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku  dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej – nazwa – Urz ąd Miasta Łodzi)  i udostępnionego również na 
miniPortalu. Klucz publiczny niezb ędny do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawc ę jest dost ępny dla wykonawców na miniPortalu lub na stronie 
internetowej Zamawiaj ącego . 

W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na 
którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 

Ofert ę należy zło żyć 

do dnia 07.01.2020 r. do godz. 10:00 

12.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 
określonym w pkt 12.1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 
odwołania. 

12.3 Otwarcie ofert jest jawne i 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  07.01.2020 r. o godz.  12:00 

 

Zamawiaj ący informuje, i ż pozostała tre ść SIWZ oraz pozostałych zał ączników nie 
ulega zmianie.  

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
/podpis nieczytelny/ 

Roman Cie ślak  
DYREKTOR 
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