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DOA-ZP-III.271.87.2019 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, działając na podstawie 

art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta 

Łodzi, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.”, dokonuje zmian w treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ wraz z załącznikami 

w następującym zakresie: 

I. Do Formularza ofertowego w części dotyczącej pkt 5.6 KARTA OCENY 

KRYTERIUM – „Odległość od granicy miasta Łodzi do instalacji do przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub do instalacji 

do przetwarzania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji” dla 

poszczególnych części zamówienia Zamawiający dodaje zdanie: 

W niniejszym postępowaniu informuję, że dysponuję n/w instalacją do przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać nazwę, adres) 

Jednolity tekst Załącznika Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, zamieszczony jest na 
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000- 

euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1027&tx_edgepublicorder_order%5Baction

%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order 

Uwaga: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży Formularz ofertowy 

nieuaktualniony – przed zmianami z dnia 19.11.2019 r. otrzyma 0 pkt. 

II. Wzoru umowy dla poszczególnych części: 

1. Zamawiający usuwa zapisy paragrafu 6 pkt 6) z wzorów umów dla części 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 oraz pkt 5) z wzorów wszystkich umów dla części 10, 11, 12 i 13 będących 

załącznikami do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. 

2. Zamawiający dopisuje w paragrafie 3 ust. 9 do wszystkich wzorach umów dla 

poszczególnych części zamówienia zapis: 

„W przypadku, gdy wskazany przez wykonawcą rachunek bankowy, na którym ma 

nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT, zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 

nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania 
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przez wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub 

wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest 

traktowany jako opóźnienie zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia 

i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości 

odsetek ustawowych.”  

Jednolite teksty Załączników Nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g do SIWZ – Wzory umów, 
zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-
euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1027&tx_edgepublicorder_order%5Baction

%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order 

III. Terminu składania i otwarcia ofert w następujących punktach: 

 Pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

12.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu. 

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 

dla wykonawców na miniPortalu  lub na stronie internetowej Zamawiającego. 

Ofertę należy złożyć: 

do dnia 05.12.2019 r. do godz. 10:00 

 

 Pkt 12.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

12.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament 

Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– 

III piętro pok. 15,  

w dniu 05.12.2019 r. o godz. 12:00 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników do SIWZ pozostają bez zmian. 

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, Zamawiający 

zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, analogicznie do powyższego, tj. w zakresie terminu składania 

i otwarcia ofert. 

 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

ROMAN CIEŚLAK 

/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 

Wydziału Zamówień Publicznych 

 


