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Łódź, dnia 10 listopada 2021 r.      

DSR-ZP-VIII.271.19.2021 

INFORMACJA O ZMIANIE SWZ 

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu 

Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego – Miasto Łódź Zarząd Inwestycji Miejskich, 

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 

ze zm.),w postępowaniu pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi – Projekt 5 

- Roboty budowlane w zakresie  przebudowy, remontu i rozbiórki budynków 

przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą techniczną, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie: 

Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

I. Poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej: 

 Punkt 18.1 SWZ 

Na stronie jest:  

18.1 Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im 
odpowiednie wagi punktowe i przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru 
oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt (dla Zadania nr 1, 
a w przypadku skorzystania z prawa opcji – dla Zadania nr 2 i 3) 

Lp. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów, jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1 Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 60 punktów 

2 

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty 

budowlane (okres dodatkowo udzielonej 

gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane powyżej 60 miesięcy) (G) – 

z wyłączeniem udzielonej gwarancji 36-cio 

miesięcznej na nasadzenia zieleni 

10% 10 punktów 

3 
Doświadczenie osoby wyznaczonej do 

realizacji zamówienia na stanowisku 

kierownika budowy (D) 

30% 10 punktów 

Łącznie 100% 100 punktów 

Winno być:  

18.2 Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im 
odpowiednie wagi punktowe i przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru 
oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt (dla Zadania nr 1, 
a w przypadku skorzystania z prawa opcji – dla Zadania nr 2 i 3) 
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Lp. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów, jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1 Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 60 punktów 

2 

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty 

budowlane (okres dodatkowo udzielonej 

gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane powyżej 60 miesięcy) (G) – 

z wyłączeniem udzielonej gwarancji 36-cio 

miesięcznej na nasadzenia zieleni 

10% 10 punktów 

3 
Doświadczenie osoby wyznaczonej do 

realizacji zamówienia na stanowisku 

kierownika budowy (D) 

30% 30 punktów 

Łącznie 100% 100 punktów 

II. Terminu związania ofertą: 

 Punkt 13.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni tj. do dnia          
25.03.2022 r.  

III. Terminu składania i otwarcia ofert: 

 Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

16.1 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.  

Ofertę należy złożyć: 

do dnia 26.11.2021 r. do godz. 09:00 

 Punkt 16.6 SWZ otrzymuje brzmienie: 

16.6  Otwarcie ofert nastąpi:  

w dniu 26.11.2021 r. o godz. 11:00 

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, 
Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 

Wydziału Zamówień Publicznych 


