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ZAMAWIAJĄCY 
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 
NIP: 725-21-32-934 
http://zim.lodz.bip-e.pl 

Łódź,dn. 16.07.2020 r. 
 
ZIM-DZ.2620.27.2020                              

                                
    WYKONAWCY 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa tężni solankowej 

na terenie kompleksu Stawy Jana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.27.2020 

 
I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany treści 

SIWZ w poniższym zakresie: 

 
1. W Tomie I SIWZ pkt 13.2 otrzymuje brzmienie: 

…”13.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem 

opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco: 

 

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 

Oferta w postępowaniu pn: 

 

Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.27.2020 

 

Nie otwierać przed dniem 20.07.2020 r., godz. 12:00 

 

 

2. W Tomie I SIWZ pkt 14.1 otrzymuje brzmienie: 

...”14.1 Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Centrum Usług 

Wspólnych (Kancelaria ZIM), ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2020 r., godz. 11:00.”… 

 
3. W Tomie I SIWZ pkt 19.1 otrzymuje brzmienie: 

...”19.1   Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 175, sala Centrum Sterowania Ruchem, w dniu 20.07.2020 r., 
o godz. 12:00.”… 
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4. W tomie IV pkt 14.1 otrzymuje brzmienie: 

…”14.1.  Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 20.07.2020  r., godz. 11:00.”… 

 
5. W Tomie IV pkt 19.1.1 otrzymuje brzmienie: 

…”19.1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 175, sala CSR, w dniu 20.07.2020 r., o godzinie 12:00.”… 

 
II. Zamawiający wprowadza zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu nr 557164-N-2020  

z dn. 02.07.2020 r., w zakresie sekcji IV, pkt IV.6.2), który otrzymuje brzmienie: 
 

…”Data: 2020-07-20, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje  
z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu 
> Język polski”… 
 
 

Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Powyższe zmiany treści SIWZ wraz ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu  

nr 557164-N-2020 z dn. 02.07.2020 r., Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod 

adresem: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10436,Budowa-tezni-solankowej-na-

terenie-kompleksu-Stawy-Jana-w-systemie-zaprojektuj-i.html 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

powyższych wprowadzonych zmian.                                                                            

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska - Wójcik 
 
Sprawę prowadzi: 
Anna Szeffer 
Główny Specjalista 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 638-58-37 
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