
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: 
BZU.2291 .29.19.3.MS 

Data: 
40 .07.2019r. 

Dotyczy: dialogu technicznego dla post~powania pll. "Wylonienie Opel'atol'a wsp6lpl'acuj~cego 
w zakl'esie pozwalajl\cym na okl'eslenie pozlJdanych funkcji, a nast~pllie ich 
wdl'oiellie z uwzgl~dnielliem procesll inwestycyjnego w lIieruchomosciach 
zlokalizowanych w Lodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28." 

Zamawiaj'lcy, tj. L6dzka Sp61ka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzib'l w Lodzi przedluza termin 
skladania zgloszen w post<dJowaniu, w zwi'lzku z powyzszym dokonuje zmiany Ogloszenia w spos6b 
nast<;puj 'lcy: 
W zakresie punktu V. Zgloszenie do udzialu w dialogu technicznym zmiana dotyczy podpunktu 3 

BYLO: 

3. Tennin skladania zgloszen: 10.07.2019r. do godz. 15:00. Decyduje data wplywu 
zgloszenia do Zamawiaj'lcego (zgodnie z §5 ust. I Regulaminu przeprowadzenia dialogu 
teclulicznego), tennin skladania zgloszen nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od publikacji 
Ogloszellia. Niniejsze Ogloszenie nie stallowi zaproszenia do zlozellia oferty w rozunlleniu 
art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogloszeniem 0 zam6wieniu w rozunlleniu przepis6w 
ustawy PZp. 

JEST: 

3. Tennin skladania zgloszen: 24.07.2019r. do godz. 15:00. Decyduje data wplywu 
zgloszenia do Zamawiaj'lcego (zgodnie z §5 ust. I Regulaminu przeprowadzenia dialogu 
teclulicznego), termin skladania zgloszen nie moze bye kr6tszy niz 7 dni od publikacji 
Ogloszenia. Niniejsze Ogloszenie nie stanowi zaproszenia do zlozenia oferty w rozumieniu 
art . 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogloszeniem 0 zam6wieniu w rozunlleniu przepis6w 
ustawy Pzp. 

Jednoczesnie Zamawiaj'lcy informuje, ze zgloszenia, kt6re zostaly juz zlozone nie wymagaj'l zadnej 
zrruany. 

Sprawe prowadzi: 
Malgorzata Siwicka 
tel. : +48 42 66·49-149 
e-ma il: zamowien ia@ lsi.net.pl 

PREZES ZAR 0 

Ton,,"lsz Piotrowski 

l6dzka Spolka Infrastrukturalna sp. Z 0.0. - ul. Piotrkowska 190,90-368 t 6di 
TELEFON: +48 42 664 91 00 - FAK5: +48 42 664 91 02 - E-MAIl: sekretariat@lsi.net.pl 
NIP: 725-19-06-517 - REGON: 100077301 - Wysokosc kapitalu zakladowego: 1 035 100 000,00 zt 
5Cjd Rejonowy dla lodzi Sr6dmiekia w lodzi XX Wydz ial - KRS: 0000243066 

www.lsi.net.pl 


