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DOA-ZP-II.271.30.2020 
 

Łódź, dn. 01.06.2020 r. 
 
 

Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

W związku z wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy (na podstawie przepisów 
dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro) z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na usług ę polegaj ącą na 
przeprowadzeniu animacji kulturalno – edukacyjnej o raz działa ń szkoleniowo - 
instrukta żowych, wspomagaj ących wprowadzenie nowych funkcji społecznych: 
mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawno ścią intelektualn ą przy ul. Gda ńskiej 
8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Gda ńskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy  
ul. Tuwima 46 Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 dokonuje 
zmiany treści SIWZ w następującym zakresie: 

 
ZMIANY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

 

I. Pkt 11.17 SIWZ – Na ofert ę składaj ą się nast ępujące dokumenty: otrzymuje 
brzmienie: 

11.17.1 Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ  . 

11.17.2 Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ . 

11.17.3 Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw 
do wykluczenia wykonawcy z postępowania, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 
SIWZ. 

11.17.4 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego (wg wzoru - Załącznik nr 6 do SIWZ ). 

11.17.5 Opis koncepcji realizacji zamówienia - założenia programowe dla realizacji 
Zadania nr 1, Zadania nr 2 oraz Zadania nr 11 podpunkt b). w postaci 
elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisany 
przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.  

Uwaga: 
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zał ączy do oferty opisu koncepcji realizacji 
zamówienia, Zamawiaj ący uzna, że oferta jest niezgodna z tre ścią SIWZ i zostanie 
odrzucona . 

 
11.17.6 Informacje z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
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11.17.7  w zakresie okre ślonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp - oświadczenie  
o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

11.17.8 w zakresie okre ślonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - oświadczenie 
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

11.17.9 w zakresie okre ślonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp  - odpisu  
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy Pzp 

11.17.10 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy 
składającego ofertę, (jeśli dotyczy - projekt zobowiązania Załącznik nr 8 do 
SIWZ). 

11.17.11 Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli 
oferta jest podpisana przez pełnomocnika.  

11.17.12 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 
umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

11.17.13 Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których Zamawiający dokona oceny 
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 

II. Pkt 12.1, 12.3, SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁA DANIA I OTWARCIA OFERT  
otrzymuje brzmienie : 

12.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do zło żenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku  dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej – nazwa – Urz ąd Miasta Łodzi)  i udostępnionego również na miniPortalu. 
Klucz publiczny niezb ędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc ę jest 
dost ępny dla wykonawców na miniPortalu oraz na stronie i nternetowej 
Zamawiaj ącego.   

Ofert ę należy zło żyć 

do dnia 17.06.2020 r. do godz. 09:00 

 
12.3 Otwarcie ofert nast ąpi  w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament 

Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III piętro 
pok. 15,  

w dniu 17.06.2020 r. o godz. 11:00 
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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, Zamawiaj ący informuje, i ż otwarcie ofert zostanie przeprowadzone 
poprzez  transmisj ę online . 
W celu uczestniczenia w otwarciu ofert Wykonawca wi nien klikn ąć poni ższy link: 
https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber 
nr ref.:  DOA-ZP-II.271.30.2020 

W przypadku problemów technicznych Zamawiającego, zostanie sporządzony stenogram, 
który będzie stanowić załączniki do informacji z otwarcia ofert i zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

Zamawiaj ący informuje, i ż pozostała tre ść SIWZ oraz pozostałych zał ączników nie ulega 
zmianie.  

 

 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIEŚLAK 

Dyrektor 
Wydziału Zamówie ń Publicznych 

 


