
 
 

 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., 

Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

(Projekt 1)            
 

 

 
Łódź, dnia 28.06.2019 

DOA-ZP-II.271.59.2019 
 
 

Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Miasto Łódź, 
Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, w postępowaniu na 
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa ul. Włókienniczej oraz 
budowa pasa żu pieszo – jezdnego ł ączącego ul. Włókiennicz ą z ul. Jaracza, w systemie 
zaprojektuj i wybuduj” zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w 
nw. zakresie: 

�    Pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie 
 
12.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do zło żenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku  dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu. 
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców na mini portalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu 
oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie 
prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 

 
Ofert ę należy zło żyć 

 
do dnia 16.07.2019 r. do godz. 10:00 

 
� Pkt 12.3 SIWZ otrzymuje brzmienie 

 
12.3 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 16.07.2019 r. o godz.    12:00 

 
Zamawiaj ący informuje, i ż nie ulega zmianie pozostała tre ść SIWZ oraz zał ączników do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

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

p.o. Dyrektora 
Wydziału Zamówień Publicznych 

 
Zamieszczono: 
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/) 

 


