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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta 
Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w postępowaniu na Usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu 
Miasta Łodzi w latach 2020-2024 zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) w nw. zakresie: 
 

 Pkt 12. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

       W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej (papierowej): 
 

12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane: 
 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy                                                             Urząd Miasta Łodzi 
                                                                              Wydział Zamówień Publicznych 
                                                                        w Departamencie Obsługi i Administracji 
                                                                               ul. ks. Ignacego Skorupki 21 
                                                                                              90-532 Łódź 
DOA-ZP-II.271.31.2020 
 

„Usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi w latach 2020-2024” 
 

Nie otwierać przed dniem 23.04.2020 r. do godz. 10:00 

 
12.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie 

Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, 
pokój nr 8, III piętro, w nieprzekraczalnym terminie: 
 
do dnia 23.04.2020 r. do godz. 09:00 

 
12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 

12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 
12.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 12.2 SIWZ  miejscu, 
12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 12.1 SIWZ  

– uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 
 

12.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie 
określonym w pkt 12.2 SIWZ. 
 

12.5  Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 23.04.2020 r o godz. 10:00 
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W związku z obowiązującym w Polsce od dnia  20 marca 2020 roku stanem 
epidemii, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących  
w otwarciu ofert, Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert zostanie przeprowadzone 
poprzez  transmisję online. 
W celu uczestniczenia w otwarciu ofert Wykonawca winien kliknąć poniższy link: 
https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber 
nr ref. DOA-ZP-II.271.31.2020 
W przypadku problemów technicznych Zamawiającego zostanie sporządzony stenogram, 
który będzie stanowić załączniki do informacji z otwarcia ofert i zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 
W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej 
 

12.6 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 oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

Ofertę należy złożyć 

do dnia 23.04.2020 r. do godz. 09:00 

 
12.7 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie 

określonym w pkt 12.6 SIWZ. 
 

12.8  Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 23.04.2020 r. o godz. 10:00 

 
W związku z obowiązującym w Polsce od dnia  20 marca 2020 roku stanem 
epidemii, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących  
w otwarciu ofert, Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert zostanie przeprowadzone 
poprzez  transmisję online. 
W celu uczestniczenia w otwarciu ofert Wykonawca winien kliknąć poniższy link: 
https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber 
nr ref. DOA-ZP-II.271.31.2020 
W przypadku problemów technicznych Zamawiającego zostanie sporządzony stenogram, 
który będzie stanowić załączniki do informacji z otwarcia ofert i zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 
12.9 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego.  
 

12.10 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ w zakładce 
„Informacja z otwarcia ofert” informacje dotyczące: 

    kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
    firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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    ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach, – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, otrzymuje 

brzmienie: 
 

Tekst jednolity Istotnych postanowień umowy stanowi odrębny plik pdf dostępny na stronie 
internetowej Zamawiającego: 
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-
euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1178&tx_edgepublicorder_order%5Bac
tion%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
/podpis nieczytelny/ 

                       Roman Cieślak 
 

DYREKTOR 
 Wydziału Zamówień Publicznych 

 


