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Łódź, dnia 12 października 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: 

I. Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 Punkt 15. 2. Tabela elementów scalonych sporządzona wg wzoru 
- Załącznik nr 2a do SWZ – ZOSTAJE WYKREŚLONY 

 Punkt 17.9 SWZ otrzymuje brzmienie: 

17.9 Wartości wskazane w Formularzu ofertowym w tabeli elementów muszą być 
wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy 
zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija 
się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną 
cyfrę powiększa się o jednostkę). 

 Punkt 31.29 SWZ otrzymuje brzmienie: 

31.29 Wykonawca, którego oferta po przeprowadzonej aukcji uzyska największą 
liczbę punktów, zostanie wezwany do przedłożenia tabeli elementów zawartej 
w pkt 5.3 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ.  Ceny 
za poszczególne pozycje podane w formularzu cenowym nie mogą być 
wyższe niż ceny podane w pierwotnej ofercie. Pkt 17 SWZ stosuje się. 

Terminu związania ofertą: 

 Punkt 13.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni tj. do dnia          
08.03.2022 r.  

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.  
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Ofertę należy złożyć: 

do dnia 09.11.2021 r. do godz. 09:00 

 

 Punkt 16.6 SWZ otrzymuje brzmienie: 

16.6  Otwarcie ofert nastąpi:  

w dniu 09.11.2021 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 

 


