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DOA-ZP-II.271.15.2019       
 Łódź, dnia 21.03.2019 r. 

 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa 
istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  przy ul.  Rewolucji 
1905 r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną  przy ul.  Rewolucji 1905 r.  nr 15 i ul. Rewolucji 
1905 r. nr 17  w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,  zmienia treść Specyfikacji istotnych 
Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 

 Pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie 
 

Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców 
na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki 
ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 

 
Ofertę należy złożyć 

do dnia      27.03.2019 r. do godz. 11:00 

 
 Pkt 12.3 SIWZ otrzymuje brzmienie 

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi 
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 – III piętro pok. 15,  
 

w dniu 27.03.2019 r. o godz.    12:00 

 
 
 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

/podpis nieczytelny/ 
Roman CIEŚLAK 

p.o. Dyrektora 
                      Wydziału Zamówień Publicznych 

 


