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Akademia Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego 

w Łodzi 
ul. Wojska Polskiego 121 

PL 91-726Łódź 
tel. 42 l 25 47 400 

tel. l fax 42l 25 47 401 
 
 
 

Łódź, dn. 09.09.2019 r. 

 
Do wszystkich wykonawców 

NR SPRAWY KBZ.261.41.2019 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację i adaptację nieruchomości położonej w 
Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu w Łodzi – 
zagospodarowanie terenu”. 

MODYFIKACJA SIWZ 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Akademia Sztuk Pięknych  
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dokonuje zmiany dotyczącej opisu przedmiotu 
zamówienia  oraz terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z poniższym zapisem: 

1. Zamawiający zmienia pkt 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w ten sposób, że 
wykreśla z zakresu zamówienia roboty opisane w podpunktach nr 26,27,30,31, tj. rezygnuje  
z realizacji w ramach zamówienia z poniżej wymienionych prac: 

 
Ppkt 26. Wykonanie fontanny wraz z kompletnymi instalacjami wodnymi,   
                 kanalizacyjnymi, elektrycznymi; 
Ppkt 27. Wykonanie zasilania i sterowania pompy fontanny; 
Ppkt 30. Wykonanie odwodnienia liniowego z podłączeniem do kanalizacji  

deszczowej wokół fontanny; 
Ppkt 31. Wykonanie odwodnienia liniowego w fontannie z połączeniem do zbiornika  

wyrównawczego fontanny; 
  

2. Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ – Przedmiary robót, w ten sposób, że 
koryguje załączone przedmiary w następujący sposób: 
 

a) Zmiany w przedmiarze „ASP KM Zagospodarowanie1przedmiar.pdf”  na roboty budowlano-
drogowe 

1) Dział nr 8 TRAWNIKI  
w pozycji nr 86 należy doliczyć wykonanie dodatkowo 113,41m2 trawnika (obmiar w pozycji 



2 

 

86 wyniesie 1425,96m2+113,41m2= 1539,37m2) – dodatkowy trawnik przewidziany w 
miejscu i obrysie pierwotnie zaprojektowanej fontanny. 

2) Dział nr 11 FONTANNA należy wykreślić (wyzerować) pozycje od numeru 100 do numeru 111. 

b) Zmiany w przedmiarze „ASP PZT_Elektryka i teletechnika_aneks_przedmiar-
korekta07.2019.pdf” na roboty elektryczne i teletechniczne: 

1) Dział 1 OŚWIETLENIE TEREN ZEWNETRZNY   
- należy wykreślić (wyzerować) pozycję 8 (kabel zasilający fontannę);  
- należy pomniejszyć obmiar w poz. 3 o 88 m (obmiar w pozycji wyniesie 200 m);  
- należy pomniejszyć obmiar w pozycji 4 o 88m (obmiar w pozycji wyniesie 200 m); 

c) Zmiany w przedmiarze „Teren_ASP_28_06_2019_przedmiar_sieci_sanit_2.pdf”  na roboty 
sanitarne: 

1) Dział 3 TECHNOLOGIA FONNTANNY PODŁOGOWEJ   
- należy wykreślić cały dział (wyzerować) tj. pozycje od 16 do26);  

2) Dział 5 ODWODNIENIE LINIOWE, PODŁĄCZENIA KANALIZACYJNE 
- należy wykreślić (wyzerować) pozycję nr 46 (odwodnienie liniowe);  
- należy powiększyć obmiar w pozycji 45 o 1 sztukę – wpust podwórzowy (obmiar w  
   pozycji wyniesie 8 sztuk; 

3. Jednocześnie, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, odpowiednio na: 

- termin składania ofert – 25.09.2019r., godz: 11:00, 

- termin otwarcia ofert – 25.09.2019r., godz: 12:00. 

W związku z powyższym zmienia się punkt 12.1, , 13.1. SIWZ w ten sposób, że punkty te otrzymują 
brzmienie: 
 

12.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.09.2019r. do godz. 11:00 za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ASPLodz) i udostępnionego również na 
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępny dla Wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiającego. 

13.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2019 r., o godzinie 12:00. 

Wskazane terminy zostają zmienione w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Z poważaniem: 
W imieniu Zamawiającego  
 
    KANCLERZ 
 
/…/ Piotr Statucki 


