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Łódź, dnia 21.01.2021  r. 

 
DSR-ZP-III.271.49.2020 
 

 
              Wszyscy Wykonawcy 

              ubiegający się o udzielenie zamówienia 
      

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, 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.), 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Budowa zbiornika retencyjnego 

na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami w następujących punktach i zakresie: 

I.         Dotyczy treści SIWZ: 

 Pkt. 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

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. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

Ofertę należy złożyć: 

do dnia 03.02.2021 r. do godz. 10:00 

 

 

 Pkt. 12.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

12.3 Otwarcie ofert nastąpi  

w dniu  03.02.2021 r. o godz. 11:00 

 

W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20 marca 2020 roku stanem 

epidemii, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w 

otwarciu ofert, Zamawiający informuje, iż sesja otwarcia ofert zostanie 

przeprowadzona 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-III.271.49.2020 
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W przypadku problemów technicznych Zamawiającego zostanie sporządzony 

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

umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, Zamawiający 

zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

 
    z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
            Roman Cieślak 

                  /podpis nieczytelny/ 
                  Dyrektor 
  Wydziału Zamówień Publicznych 


