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URZA.D MIASTA tODZI

DOA-ZP-II.271.116.2019

Wykonawcy uczestnicz£)cy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego

Dziataja.c na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowieh publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), Zamawiaja.cy - Miasto Lodz,
Urza.d Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104, zmienia tresc SIWZ w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego na ..Dostawa enerqii elektrvcznei dla cztonkow
Lodzkiej Grupy Zakupowei 2020" w nastepujqcym zakresie:

• Pkt 12.1. 12.3. SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA
OFERT otrzymuje brzmienie:

12.1 Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki
Podawczej - nazwa - Urza.d Miasta Lodzi) i udostepnionego rowniez na miniPortalu.
Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest
dostepny dla wykonawcow na miniPortalu lub na stronie internetowej
Zamawiajqcego W formularzu oferty Wykonawca zobowia.zany jest podac adres
skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona bedzie korespondencja zwia.zana
z postepowaniem.

Oferte nalezy ztozyc

do dnia 05.11 .201 9 r. do godz. 10:00

12.3 Otwarcie ofert jest jawne i nasta.pi w siedzibie Wydziatu Zamowieh Publicznych
Departament Obstugi i Administracji Urzedu Miasta Lodzi przy ul. ks. Ignacego
Skorupki 21- III pietro pok. 15,

wdniu 05.11. 201 9 r. o godz. 12:00

• Pkt 15 SIWZ - INFORMACJE O FORMALNOSCIACH. JAKIE POWINNY
ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO otrzvmuie brzmienie:

15.1 Wvmaqania formalne

15.1.1 Zamawiaja.cy, po uprawomocnieniu sie czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty
powiadomi Wykonawce o miejscu i terminie podpisania umow. W sytuacji, gdy
zaproponowany termin nie bedzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma
uprawnienie do wnioskowania o zmiane terminu podpisania umow w terminie
nieprzekraczaja.cym 2 dni roboczych.

15.1.2 Niedopetnienie obowia.zku podpisania umow w ustalonym terminie moze zostac
uznane za uchylanie sie od jej podpisania.

15.1.3 Zawiadomienie, o ktorym mowa w pkt. 15.1.1 SIWZ moze bye przekazywane
pisemnie, w formie faksu lub droga. elektroniczna. z potwierdzeniem faktu ich
otrzymania.
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15.1.4 Zamawiaj^cy przedstawi Wykonawcy informacje o dokonanych przez
Zamawiajqcego wypowiedzeniach dotychczasowych umow oraz wskaze umowy,
ktore jeszcze nie zostaty wypowiedziane i beda_ przewidziane do wypowiedzenia
przez Wykonawce.

15.1.5 Przed zawarciem umow, zata.cznik nr 1 do umowy zawieraja.cy zbiorcza. liste
wszystkich obiektow objetych postepowaniem oraz sposob fakturowania zostana.
odpowiednio rozdzielone na poszczegolne umowy zgodnie z przynaleznoscia.
kazdego obiektu do danego zamawiaja.cego.

15.1.6 W przypadku wskazania petnomocnika do podpisania umowy wymaga sie
przedtozenia petnomocnictwa.

15.1.7 Przed zawarciem umowy Zamawiaja.cy dopuszcza mozliwosc zqdania umowy
reguluja.cej wspotprace Wykonawcow wystepuj^cych wspolnie.

15.1.8 Istotne postanowienia umowy stanowi^ zat^cznik nr 5 do SIWZ, Istotne
postanowienia umowy ryczattowej (dla AMS S.A. oraz Clear Channel Poland
Sp. z o.o.) stanowi^ zatqcznik nr 5a do SIWZ.

15.1.9 Zawarcie umowy z podmiotami sktadaj^cymi oferte wspoln^ poprzedzone bedzie
wpisem do umowy klauzuli dotycz^cej odpowiedzialnosci solidarnej za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

• Zalacznik nr 2a do SIWZ - Arkusz cenowv

W zakresie wynikajapym z udzielonych odpowiedzi na pytania zadane przez
Wykonawce. Jednolity tekst Zat^cznika nr 2a do SIWZ zamieszczony jest na stronie
internetowej Zamawiaj^cego pod adresem:
https://bip.uml. lodz.pl/urzad-miasta/przetarqi/zamowienia-publiczne-powyzei-30000-
euro/?tx edgepublicorder order%5Border%5D=1026&tx edgepublicorder order%5
Baction%5D=show&tx edgepublicorder order%5Bcontroller%5D=Order

• Zalacznik nr 6 do SIWZ (bedacy jednoczesnie Zalacznikiem nr 1
Istotnych postanowieh umowv)

W zakresie wynikaj^cym z udzielonych odpowiedzi na pytania zadane przez
Wykonawce. Jednolity tekst Zat^cznika nr 6 do SIWZ zamieszczony jest na stronie
internetowej Zamawiaj^cego pod adresem:
https://bip.uml. lodz.pl/urzad-miasta/przetarqi/zamowienia-publiczne-powvzei-30000-
euro/?tx edqepublicorder order%5Border%5D=1026&tx edqepublicorder order%5
Baction%5D=show&tx edqepublicorder order%5Bcontroller%5D=Qrder

Zamawiaja.cy informuje, iz pozostata tresc SIWZ oraz zatejcznikow do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia nie ulega zmianie.

zup. PREZYDENTAMIASTA

P.O. ZASTF;PC/DYRKKTORA
WYDZIALUZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Zamieszczono:
- strona internetowa Zamawiaja.cego (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/)
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