
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 
WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 21.09.2018 r. 
 
ZIM-DZ.3322.19.2018 

 
WYKONAWCY 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu    nieograniczonego 

na: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Przebudowa, remont i rozbiórki 

budynków przy  ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu,  niezbędną 

infrastrukturą techniczną, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz z adaptacją do nowych 

funkcji budynku przy ul. Sienkiewicza 63, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą techniczną, budowa drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej  wraz z 

infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, budowa wodociągu w projektowanej drodze 

łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej - od ul. Nawrot do Placu Komuny Paryskiej, 

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków przy ul. Sienkiewicza 61a                        

i ul. Sienkiewicza 63 wraz z zagospodarowaniem terenu,  niezbędną infrastrukturą techniczną          

i rozbiórkami, zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                          

i rozbiórkami Pasażu Schillera oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną i budową tymczasowych pawilonów w południowej części Placu Komuny Paryskiej 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ; Nr sprawy ZIM-DZ.3322.19.2018 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 02.10.2018r. Ofertę należy złożyć  
w siedzibie Zamawiającego do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi  
o godzinie 12:00. 
 
Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wprowadza się do pkt. 13.2, 14.1, 19.1.1 
SIWZ. 

 
Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Powyższe zmiany treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie zmian 
w treści SIWZ. 
 
 

DYREKTOR ZARZĄDU INWESTYCJI 
MIEJSKICH 

 
/podpis nieczytelny/ 

 

Agnieszka Kowalewska - Wójcik 
 

 
 
Sprawę prowadzi: 
Monika Gałuszka 
Główny Specjalista 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-31 

http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne

