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Łódź, dnia 06.09.2021  r. 

DSR-ZP-III.271.64.2021 
 
              Wszyscy Wykonawcy 

              ubiegający się o udzielenie zamówienia 
      

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, 
działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa 
Placu Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz małą architekturą i 
nasadzeniami oraz budowa zadaszenia wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddziału 
Muzeum Miasta Łodzi”, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników 
w następujących punktach i zakresie: 

I.         Dotyczy SWZ: 

 Pkt 13.1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni tj. do dnia 12.01.2022 r. 
 

 Pkt 16.1 otrzymuje brzmienie: 

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.  

Ofertę należy złożyć: 

do dnia 15.09.2021 r. do godz. 10:00 

 

 Pkt 16.6 otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi: 

w dniu 15.09.2021 r. o godz. 11:00 

  

 Pkt 31.29 otrzymuje brzmienie: 

31.29. Wykonawca, którego oferta po przeprowadzonej aukcji uzyska największą liczbę 
punktów, zostanie wezwany do przedłożenia Tabeli elementów scalonych stanowiącej 
Załącznik Nr 2a do SWZ. Ceny za poszczególne pozycje podane w Tabeli elementów 
scalonych nie mogą być wyższe niż ceny podane w pierwotnej ofercie. Pkt 17 SWZ 
stosuje się. Wysokość udziału procentowego określonego w poz. 2 i 3 w kolumnie 3 
odpowiadać będzie udziałowi procentowemu wynikającemu z oferty pierwotnej (tj. Tabeli 
elementów scalonych złożonej wraz z ofertą). 
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 Pkt 34 otrzymuje brzmienie: 

34. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 96 UST. 2 PKT 2  USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA  

Zamawiający stosownie do art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp wymaga, aby wśród osób 
bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na czas trwania Robót 
Budowlanych, była zatrudniona minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w 
Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1409) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych 
do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu 
rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sposób dokumentowania zatrudnienia tej 
osoby i uprawnienia Zamawiającego 
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich 
niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze 
umowy. 

II. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Jednolity tekst został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) pod 
adresem: 

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro-
zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-130-000-
zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1720&tx_edgepublicorder_order%5Baction%
5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order 

oraz na stronie prowadzonego postępowania (miniPortal) pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba6cd6aa-ba72-445d-be63-5ef762e9e68c 

III. Dotyczy dodatkowej dokumentacji: 

- ST_SST_STWIORB, 

- TIP_STWIORB, 

- PR - Program Naprawczy Dętki, 

- pismo ZZM.ZKZ.501.36.2021_przesadzenia, 

- pismo ZZM.ZKZ.501.51.2021_przesadzenia, 

- 20210602_WUOZ_pozwolenie na wycinke, 

- SST – D_rew 1, 

- SST- D_uzup.EPDM_f, 

- RYS_1 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY, 

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-130-000-zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1720&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-130-000-zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1720&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-130-000-zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1720&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-130-000-zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1720&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba6cd6aa-ba72-445d-be63-5ef762e9e68c
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która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) pod adresem: 

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro-
zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-130-000-
zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1720&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D
=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order 

oraz na stronie prowadzonego postępowania (miniPortal) pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba6cd6aa-ba72-445d-be63-5ef762e9e68c 

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, Zamawiający zmienia treść 

Ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

analogicznie do powyższego. 

 

    z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
             Roman Cieślak 

                  /podpis nieczytelny/ 
                   Dyrektor 
  Wydziału Zamówień Publicznych 
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