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Łódź, dnia 21.10.2021  r. 

DSR-ZP-VIII.271.23.2021 
 
              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 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. 

Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)”, zmienia 

treść Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników w następujących punktach i zakresie: 

I.         Dotyczy SWZ: 

 Pkt 8.1.4.1.1 otrzymuje brzmienie: 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

8.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 

8.1.4.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
co najmniej: 

8.1.4.1.1 jedną lub dwie roboty budowlane polegające na 
budowie/przebudowie/remoncie drogi w terenie miejskim, w tym m.in. 
budowie, przebudowie lub remoncie chodników wraz z oświetleniem 
w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - 
t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.) o łącznej wartości nie mniejszej niż 
4 000 000,00 PLN (brutto). 

Zapisy treści „Uwagi” nie ulegają zmianie. 

 Pkt 13.1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni tj. do dnia 02.03.2022 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 03.11.2021 r. do godz. 10:00 
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 Pkt 16.6 otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi: 

w dniu 03.11.2021 r. o godz. 11:00 

 

II. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Wykaz robót budowlanych: 

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=1818&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?TenderId=d0217df3-f80b-491e-b95e-419a1c7efeff 

W przypadku dołączenia do oferty Załącznika nr 4 do SWZ – Wykaz robót budowlanych 

- w poprzednim brzmieniu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

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 

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=1818&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=1818&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=1818&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=1818&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order

