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Łód ź, dnia  02.07.2021 r 
 
DSR-ZP-II.271.33.2021 

Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
     Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Miasto Łódź – 
Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa układu drogowo- 
torowego w ci ągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodni ej do 
ul. Franciszka ńskiej”.  dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie: 

ZMIANY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

I. Pkt 6 SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA –otrzymuj brzmienie 

Termin realizacji zamówienia – 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 

II. Pkt 13.1 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  otrzymuje brzmienie: 

13.1 Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 120 dni tj. do dnia  
17.11.2021 r.  

III. Pkt 16.1, 16.6 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁA DANIA I OTWARCIA 
OFERT  otrzymuje brzmienie: 

16.1 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. 

 
Ofertę należy zło żyć 

do dnia 21.07.2021 r. do godz. 09:00 

 
16.6 Otwarcie ofert nast ąpi   
 

w dniu 21.07.2021 r. o godz. 11:00 
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� Zamawiający informuje, że ulegaj ą zmianie zapisy wzoru umowy (zał ącznik 
nr 7 do SWZ) .  

 

Tekst jednolity wzoru umowy zostaje zamieszczony w oddzielnym pliku w formacie 
pdf. pod adresem: 

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamo wienia-publiczne-powyzej-
30000-euro-zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kw ote-130-000-
zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1582&tx_edg epublicorder_orde
r%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontr oller%5D=Order 
 
oraz na stronie prowadzonego postępowania (miniPortal) pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/29b3be6b -4fd4-4903-b8b5-
f3335f5d12f5 

 
 
� Zamawiający informuje, że ulegaj ą zmianie zapisy Opisu przedmiotu 

zamówienia (zał ącznik nr 1 do SWZ) oraz przedmiar w zakresie piel ęgnacji 
zieleni .  

 
Tekst jednolity Opisu przedmiotu zamówienia oraz przedmiar w zakresie 
pielęgnacji zieleni zostaje zamieszczony w oddzielnym pliku w formacie pdf. pod 
adresem: 
 
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamo wienia-publiczne-powyzej-
30000-euro-zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kw ote-130-000-
zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1582&tx_edg epublicorder_orde
r%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontr oller%5D=Order 

 
oraz na stronie prowadzonego postępowania (miniPortal) pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/29b3be6b -4fd4-4903-b8b5-
f3335f5d12f5 
 

Zamawiaj ący informuje, i ż nie ulega zmianie pozostała tre ść SWZ oraz 
załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

/podpis nieczytelny/ 
Roman CIEŚLAK 

Dyrektor 
Wydziału Zamówie ń Publicznych  


