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Łódź, dnia    20.02.2023 r. 
ZIM-DZ.2621.3.2022   
 
 

 

WYKONAWCY 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 7 – Budowa przebicia 

wewnątrz kwartalnego od ul. Legionów 55 do posesji  

przy ul. Mielczarskiego 22 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

 

 

I. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, Zamawiający  

w treści SWZ wprowadza następujące zmiany: 

 

1. Pkt 17 Termin związania ofertą w Rozdziale I otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24.03.2023 r. Bieg terminu związania 

rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.” 

 

2. Pkt 1 w Rozdziale IX Termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: 

„Oferty należy składać nie później niż do dnia    23.02.2023 r. do godz. 12:00.” 

 

3. Pkt 2 w Rozdziale IX Termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu   23.02.2023 r. o godz. 13:00. 

 

4. Zmianie ulegają również: 

 formularz cenowy - załącznik nr 2 – załącznik otrzymuje brzmienie  

jak w załączeniu do niniejszego pisma, 

 

Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą  
do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
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Zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmianę ogłoszenia  

o zamówieniu Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14020,Rewitalizacja-Obszarowa-
Centrum-Lodzi-Projekt-7-Budowa-przebicia-wewnatrz-kwarta.html  
 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treści powyższych zmian treści SWZ.  

 
 
 
 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  

1. formularz cenowy - załącznik nr 2 – zmieniony, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi:  
Monika Szlagor,  
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272 64 64 
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