
 
 
         

 
 

 

DOA-ZP-II.271.56.2018 
Łódź, dnia 13.07.2018 r. 

 
 

Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
     Zamawiający, Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, 
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Wykonanie usługi polegaj ącej na pełnieniu funkcji In żyniera Kontraktu               
na realizacj ą przedsi ęwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy u l. Moniuszki 
3,5 i Tuwima 10 w Łodzi (Program Nowe Centrum Łodzi ) zmienia treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 

� Pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy oraz opisane 
 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy                                                                     Urząd Miasta Łodzi 

                                                                       Wydział Zamówie ń Publicznych 
                                                                        w Departamencie Obsługi i Admi nistracji 

                                                                       ul. ks. Ignacego Skorupki 21 
                                                                         90-532 Łód ź 

DOA-ZP-VII.271.56.2018 
 

Wykonanie usługi polegaj ącej na pełnieniu funkcji In żyniera Kontraktu  
na realizacj ą przedsi ęwzięcia 

pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. M oniuszki 3,5 i Tuwima 10  
w Łodzi (Program Nowe Centrum Łodzi)  

 
 

Nie otwierać przed dniem 01.08.2018 r. do godz. 12:00 
 
 

� Pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie 
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi 
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III 
piętro, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 01.08.2018 r.      do godz. 11:00 

 
 

� Pkt 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie 
Otwarcie ofert nast ąpi  w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi 
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III piętro pok. 15 

w dniu 01.08.2018 r. o godz.     12:00 
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�  W Pkt 14.4.5 SIWZ poni ższy zapis otrzymuje brzmienie: 

 
Zasady oceny ofert wg kryterium Liczba punktów, jak ie otrzyma oferta badana 
w kryterium Do świadczenie osoby, skierowanej do realizacji zamówie nia, 
posiadaj ącej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ści 
konstrukcyjno-budowlanej (pkt. 5.1.3. c ppkt. II. 1 ), za każdą realizacj ę: pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy, i nną niż wykazana na 
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w post ępowaniu. 
 
Pozostała tre ść pkt. 14.4.5 SIWZ pozostaje bez zmian. 
 

 
Zatwierdził(a): 

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
p.o. Z-CY DYREKTORA 

WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI  

I ADMINISTRACJI 
 

/podpis nieczytelny/ 
                                                                   Agnieszka Mroczek-Marchewka  
 
 
 
 
 

 


