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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. 05.01.2021 r. 

 

ZIM-DZ.2621.28.2020                              

                                

    WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Projekt „OdNowa Parku 

Helenów” Rewitalizacja Parku Helenów polegająca na zmianie sposobu 

zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, 

rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz                        

z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury 

technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;  

Nr sprawy: ZIM-DZ.2621.28.2020 

 

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:  

Projekt „OdNowa Parku Helenów” Rewitalizacja Parku Helenów polegająca na zmianie 

sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, 

rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego  

wraz z towarzyszącymi urządzeniami  budowlanymi wraz z budową niezbędnej 

infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek  

w systemie „ zaprojektuj i wybuduj” 

 

Nr sprawy ZIM-DZ.2621.28.2020 
 

Nie otwierać przed dniem 28.01.2021 r., godz. 13:00 
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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 28.01.2021 r., godz. 12:00.” 

 
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 173, Wydział Zamówień Publicznych, sala nr 1, parter (wejście  

z poziomu parkingu), w dniu 28.01.2021 r.,  o godzinie 13:00” 

 
4. W tomie IV SIWZ pkt 14.1 otrzymuje brzmienie: 

”14.1.  Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28.01.2021  r., godz. 12:00.” 

 
5. W Tomie IV SIWZ pkt 19.1.1 otrzymuje brzmienie: 

”19.1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 173, Wydział Zamówień Publicznych, sala nr 1, parter (wejście  
z poziomu parkingu), w dniu 28.01.2021 r.,  o godzinie 13:00” 

 
II. Zamawiający wprowadza zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu nr 769713-N-2020  

z dn. 22.12.2020 r., w zakresie sekcji IV, pkt IV.6.2), który otrzymuje brzmienie: 
 

”Data: 28.01.2021, godzina: 12:00, 

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 

> POLSKI” 
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Powyższe zmiany treści SIWZ wraz ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu  

nr 769713-N-2020 z dn. 22.12.2020 r., Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod 

adresem: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11011,Projekt-OdNowa-Parku-Helenow-

Rewitalizacja-Parku-Helenow-polegajaca-na-zmianie-s.html 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w 

ofercie powyższych wprowadzonych zmian.                                                                            

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska - Wójcik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sprawę prowadzi: 

Monika Gałuszka 

Główny Specjalista 

Wydział Zamówień Publicznych 

tel. 42/ 272-64-31 

 

 


