
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, 

Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(Projekt 1) 

              DSR-ZP-II.271.52.2020 

 

 

Łódź, dnia 07.01.2021 r. 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, 

Zamawiający – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi 

- Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy 

ul. Kilińskiego 36 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w sposób następujący: 

Pkt 12. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
    

„12.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na 

miniPortalu.  

12.2 Wykonawca wysyła ofertę, wszystkie załączniki do oferty i całą 

korespondencję dotyczącą postępowania do Wydziału  Zamówień 

Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, 

ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, który prowadzi postępowanie 

w imieniu Zamawiającego Miasta Łodzi - Zarządu Inwestycji Miejskich. 

W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 

 

Ofertę należy złożyć 

do dnia 28.01 .2021 r. do godz.    10:00 

 

12.3 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 

określonym w pkt 12.1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 

odwołania. 
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12.4 Otwarcie ofert nastąpi  

w dniu 28.01 .2021 r. o godz.      12:00 

 

Zamawiający informuje: mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich osób 

uczestniczących w otwarciu ofert z uwagi na wprowadzony od dnia  20 marca 

2020 roku w Polsce stan epidemii zagrożenia koronowirusem Covid-19, otwarcie 

ofert zostanie przeprowadzone poprzez  transmisję online. 

W celu uczestniczenia w otwarciu ofert Wykonawca winien kliknąć poniższy 

link: 

https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber 

nr ref. DSR-ZP-II.271.52.2020 

W przypadku problemów technicznych Zamawiającego zostanie sporządzony 

stenogram, który będzie stanowić załączniki do informacji z otwarcia ofert i zostanie 

umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

12.2 Otwarcie ofert następuje poprzez deszyfrowanie ofert na mini portalu. 

12.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ w zakładce „Informacja 

z otwarcia ofert” informacje dotyczące: 

    kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

    firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.” 

 
 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

/podpis nieczytelny/ 

Roman CIEŚLAK 

Dyrektor 

Wydziału Zamówień Publicznych 
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