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WYKONAWCY 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22”; Nr sprawy ZIM-DZ.2621.20.2020 

 
 

W związku z wprowadzeniem przez Urząd Zamówień Publicznych modyfikacji 

systemu miniPortal, polegających na automatyzacji procesu szyfrowania i deszyfrowania 

ofert, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany 

treści Tomu I SIWZ w następującym zakresie: 

 

1. Pkt 8.6. otrzymuje brzmienie: 

„8.6. Identyfikator postępowania, dotyczący niniejszego postępowania, dostępny jest 

na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu”. 

2. Pkt 13.2.1. otrzymuje brzmienie: 

„13.2.1. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl 

odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły 

odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie 

zapamiętuje w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. 

Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku”. 

3. Pkt 18.1.2. otrzymuje brzmienie: 

„18.1.2. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert na miniPortalu”.  
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Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych modyfikacji systemu 

miniPortal znajdują się na stronie:  

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zmiany-na-

miniportalu/zmiany-na-miniportalu   

 

Powyższą zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-

publiczne/10882,Rewitalizacja-Obszarowa-Centrum-Lodzi-Projekt-2-Przebudowa-i-

nadbudowa-obiektu-w.html   

 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
w ofercie treści powyższych zmian.  
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ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
                                                    /podpis nieczytelny/ 
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Sprawę prowadzi: 
Monika Gałuszka 
Główny Specjalista  
w  Wydziale Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-31 


