
„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. 
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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. 19.08.2020 r. 
 
ZIM-DZ.2621.9.2020                             

                                
    WYKONAWCY 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej 
zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego, przebudowa 
istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. 
Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku 
frontowego” Nr sprawy: ZIM-DZ.2621.9.2020 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, w związku z planowanym uzupełnieniem Opisu przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia          

tj. przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia  25.11.2020 r.. Ofertę należy 

złożyć do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:00,  

Zarząd Inwestycji Miejskich, w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, sala CSR (Centrum 

Sterowania Ruchem). 

Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz miejsca otwarcia ofert 

wprowadza się do pkt. 14.1, 18.1.1 SIWZ. 
 
Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
Powyższe zmiany treści SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: http://zim.lodz.bip-
e.pl/zim/zamowienia-publiczne.  
Dodatkowo zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert na stronie internetowej 
https://miniportal.uzp.gov.pl. 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
w ofercie wprowadzonych zmian. 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ds. Inwestycji Liniowych 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

             /podpis nieczytelny//podpis 

nieczytelny/ 

Katarzyna Mikołajec 
 
Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska   

Wydział Zamówień Publicznych                      
tel. 42/ 638-58-37 
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