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Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

Prowadzący postępowanie Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi  
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego 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.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudow ę/rozbudow ę ul. Krakowskiej w Łodzi 
na odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej ” dokonuje zmian w treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ w  zakresie określonym w pkt. I  
i zamieszcza dodatkowe załączniki do SIWZ tj. dokumenty wymienione w pkt. II: 

I. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIW Z 
  

� Pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 
12.1 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. 
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 
dla wykonawców na miniPortalu  lub na stronie internetowej Zamawiającego. 

W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na 
którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 

Wykonawca wysyła ofert ę, wszystkie zał ączniki do oferty i cał ą korespondencj ę 
dotycz ącą post ępowania w formie elektronicznej do Wydziału Zamówie ń 
Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji  Urzędu Miasta Łodzi, ul. 
ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łód ź, który prowadzi post ępowanie w imieniu 
Zamawiaj ącego Miasta Łodzi - Zarz ądu Inwestycji Miejskich. 

Ofert ę należy zło żyć: 
 

do dnia 05.09.2019 r. do godz. 10:00 

 
� Pkt 12.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
12.3 Otwarcie ofert jest jawne i 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 05.09.2019 r. o godz. 12:00 
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II. Dodatkowo Zamawiaj ący zamieszcza  do Opisu Przedmiotu Zamówienia  
 (zał. nr 1 do SIWZ): 

� informację o zlokalizowanych przyłączach gazowych przy ul Krakowskiej 
przekazanej  przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., 

� informację o zlokalizowanych sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych  
w ul. Krakowskiej przesłanej przez ZWIK, 

� Projekt Zagospodarowania Terenu dla projektu przebudowy ul. Minerskiej na 
odc. od ul. Krakowskiej do ul. Krańcowej. 

 
Pozostałe zapisy SIWZ i zał ączników do SIWZ pozostaj ą bez zmian. 

 
 

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, Za mawiaj ący 
zmienia tre ść Ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Dzienniku Urz ędowym 
Unii Europejskiej, analogicznie do powy ższego, tj. w zakresie terminu składania 
i otwarcia ofert . 
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