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Łódź, dnia 25.01.2021 r. 

 

DSR-ZP-II.271.59.2020 

 

Wszyscy Wykonawcy ubiegaj ący 
się o udzielenie zamówienia 

 
Zmiana tre ści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Prowadzący postępowanie – Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii 
i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21, w imieniu Zamawiającego 
– Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich, 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 2019 r. poz. 1843 ze zm.),w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 -  Rozbudowa układu torowo-
drogowego w ci ągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zacho dniej do 
ul. Franciszka ńskiej wraz z przebudow ą pętli tramwajowej przy ul. Północnej” zmienia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących punktach i zakresie: 
 
Na stronie tytułowej  post ępowania winno by ć:  
 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O 
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

PRZEKRACZAJĄCEJ 20 000 000 EURO 
KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: (…) 

 
Punkt 10 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert 
 
 
Punkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
Wykonawca wysyła ofert ę, wszystkie zał ączniki do oferty i cał ą korespondencj ę 
dotycz ącą post ępowania do Wydziału  Zamówie ń Publicznych w Departamencie 
Strategii i Rozwoju Urz ędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 
90-532 Łód ź, który prowadzi post ępowanie w imieniu Zamawiaj ącego Miasta Łodzi 
- Zarządu Inwestycji Miejskich. 

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

 
Ofert ę należy zło żyć 
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do dnia 12.02.2021 r. do godz.    10:00 
 
Punkt 12.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nast ąpi   

w dniu 12.02.2021 r. o godz.    12:00 
 
Zamawiaj ący 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  transmisj ę online .W celu uczestniczenia w 
otwarciu ofert Wykonawca winien klikn ąć poni ższy link:  
https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber 

nr ref. DSR-ZP-II.271.59.2020 

W przypadku problemów technicznych Zamawiającego zostanie sporządzony 
stenogram, który będzie stanowić załączniki do informacji z otwarcia ofert i zostanie 
umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, Za mawiaj ący 

zmienia tre ść Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku  Urzędowym Unii 
Europejskiej.  

 

          z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

/podpis nieczytelny/ 
Roman Cie ślak 

DYREKTOR 
       Wydziału Zamówie ń Publicznych 

 

 

 

 

 

 
 


