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DSR-ZP-VIII.271.29.202

INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu 
Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego 
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129
ze zm.),w postępowaniu pn.: 
- Roboty budowlane w zakresie budowy nowej drogi
przy Sienkiewicza 61a/63, przebudowa podwórza przed budynkiem 
Sienkiewicza 61a/63 i  części ulicy Plac Komuny Paryskiej  oraz przebu
i remont budynków przy ul. Sienkiewicza 61a/63 wraz z budową wieży 
widokowej oraz elementami małej  architektury i przebudową  infrastruktury 
technicznej, dokonuje zmiany treści SWZ w

I. Opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający dod
SWZ – w pkt II Przedmiot zamówienia ppkt 4:

4. Zamawiający odnosząc się do wskazania w zapisach dotyczących konieczności 

koordynacji prac z wykonawcami realizującymi roboty w ramach realizacji 

zamówienia publicznego pod nazwą: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi 

Projekt 5 w zakresie przebudowy, remontu

ul. Sienkiewicza 63, przebudowy i remontu budynku przy

118, Przebudowie ulicy Plac Komuny Paryski

i budową pawilonów tymczasowych w południowej części Placu Komuny Paryskiej 

„Skwer Wiedźmina”, przebudową Pasażu Schillera, budowa wodociągu w drodze 

łączącej ul. Nawrot z Placem komuny Paryskiej 

informuje, że w ramach tejże koordynacji, należy uwzględnić możliwość przejazdu 

przez teren objęty zamówieniem, przez wykonawców prowadzących zadania dla 

Zamawiającego, w tym w szczególności przejazd przez odcinek objęty zadaniem 

1.2 (budowa nowej drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej na 

odcinku od ulicy Nawrot do budynku przy ulicy Sienkiewicza 61a/63).

II. Terminu związania 

 Punkt 13.1

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 
27.10.2022 r.  

III. Terminu składania i otwarcia ofert:

 Punkt 16.1

16.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku
(Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
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Łódź, dnia 7 czerwca 2022
.2022 

INFORMACJA O ZMIANIE SWZ 

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu 
Zamawiającego – Miasto Łódź Zarząd Inwestycji Miejskich, 
447 Łódź, działając na podstawie art. 137

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129
w postępowaniu pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi 

Roboty budowlane w zakresie budowy nowej drogi od ul. Nawrot do budynku 
przy Sienkiewicza 61a/63, przebudowa podwórza przed budynkiem 
Sienkiewicza 61a/63 i  części ulicy Plac Komuny Paryskiej  oraz przebu

remont budynków przy ul. Sienkiewicza 61a/63 wraz z budową wieży 
widokowej oraz elementami małej  architektury i przebudową  infrastruktury 

dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Opisu przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający dodaje w Opisie przedmiotu zamówienia – 
pkt II Przedmiot zamówienia ppkt 4: 

Zamawiający odnosząc się do wskazania w zapisach dotyczących konieczności 

wykonawcami realizującymi roboty w ramach realizacji 

zamówienia publicznego pod nazwą: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi 

Projekt 5 w zakresie przebudowy, remontu i nadbudowy budynku przy 

Sienkiewicza 63, przebudowy i remontu budynku przy 

Przebudowie ulicy Plac Komuny Paryskiej oraz zagospodarowaniem terenu 

budową pawilonów tymczasowych w południowej części Placu Komuny Paryskiej 

„Skwer Wiedźmina”, przebudową Pasażu Schillera, budowa wodociągu w drodze 

ul. Nawrot z Placem komuny Paryskiej - objętych innymi postępowa

informuje, że w ramach tejże koordynacji, należy uwzględnić możliwość przejazdu 

przez teren objęty zamówieniem, przez wykonawców prowadzących zadania dla 

w szczególności przejazd przez odcinek objęty zadaniem 

rogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej na 

odcinku od ulicy Nawrot do budynku przy ulicy Sienkiewicza 61a/63).

 ofertą: 

.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

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

Terminu składania i otwarcia ofert: 

16.1 SWZ 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)

Programu Operacyjnego 

7 czerwca 2022 r.      

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu 
Miasto Łódź Zarząd Inwestycji Miejskich, 

137 ust. 1 ustawy 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 
od ul. Nawrot do budynku 

przy Sienkiewicza 61a/63, przebudowa podwórza przed budynkiem 
Sienkiewicza 61a/63 i  części ulicy Plac Komuny Paryskiej  oraz przebudowa 

remont budynków przy ul. Sienkiewicza 61a/63 wraz z budową wieży 
widokowej oraz elementami małej  architektury i przebudową  infrastruktury 

następującym zakresie: 

 Załącznik nr 1 do 

Zamawiający odnosząc się do wskazania w zapisach dotyczących konieczności 

wykonawcami realizującymi roboty w ramach realizacji 

zamówienia publicznego pod nazwą: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - 

i nadbudowy budynku przy 

 ul. Piotrkowskiej 

ej oraz zagospodarowaniem terenu 

budową pawilonów tymczasowych w południowej części Placu Komuny Paryskiej 

„Skwer Wiedźmina”, przebudową Pasażu Schillera, budowa wodociągu w drodze 

objętych innymi postępowaniami, 

informuje, że w ramach tejże koordynacji, należy uwzględnić możliwość przejazdu 

przez teren objęty zamówieniem, przez wykonawców prowadzących zadania dla 

w szczególności przejazd przez odcinek objęty zadaniem 

rogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej na 

odcinku od ulicy Nawrot do budynku przy ulicy Sienkiewicza 61a/63). 

120 dni tj. do dnia          

Formularza do złożenia, 
dostępnego na ePUAP 

Urząd Miasta Łodzi)  
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i udostępnionego również na miniPortalu. 

do dnia 30.0

 

 Punkt 16.6

16.6  Otwarcie ofert nastąpi:

w dniu 30.0

IV. Dodatkowo Zamawiający
postępowania miniPortal i BIP

 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
 2020_PB_AR_3_OP_13_OPIS_TOM4

 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
2020_PB_AR_3_OP_30_OPIS_TOM4

 przedmiar 
220603_Zadanie 1.2_Przedmiar drogowy

 przedmiar 
220603_Zadanie 1.3_Przedmiar drogowy
 

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, 
Zamawiający zmienia treść 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 
WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17 
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i udostępnionego również na miniPortalu.  

Ofertę należy złożyć: 

.06.2022 r. do godz. 

16.6 SWZ otrzymuje brzmienie: 

warcie ofert nastąpi:  

.06.2022 r. o godz. 

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza na stronach prowadzonego 
postępowania miniPortal i BIP: 

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia – plik pod nazwą: 
2020_PB_AR_3_OP_13_OPIS_TOM4; 

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia – plik pod nazwą: 
2020_PB_AR_3_OP_30_OPIS_TOM4; 

przedmiar – plik pod nazwą: 
220603_Zadanie 1.2_Przedmiar drogowy; 

przedmiar – plik pod nazwą: 
220603_Zadanie 1.3_Przedmiar drogowy 

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

z up. Prezydenta Miasta 
ROMAN CIEŚLAK
/podpis nieczytelny/

Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

Programu Operacyjnego 

09:00 

11:00 

na stronach prowadzonego 

 

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, 
zamówieniu w powyższym zakresie 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 
Wydziału Zamówień Publicznych 


