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Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
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 o udzielenie zamówienia 
publicznego na „ Dostawa 50 sztuk komputerów przeno śnych (laptopów) ” dokonuje 
zmiany SIWZ w następującym zakresie: 

I. Pkt 12.1, 12.2, 12.4, 12.6 SIWZ - MIEJSCE ORAZ T ERMIN SKŁADANIA  
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 
internetowej Zamawiaj ącego. 

 
12.2 Ofertę należy zło żyć 

do dnia 16.11.2020 r. do godz. 10:00 
 

12.4 Otwarcie ofert nast ąpi   
 

w dniu 16.11.2020 r. o godz. 12:00 
 

12.6 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 sesja otwarcia ofert 
zostanie przeprowadzona 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=subscri
ber 
nr ref. DSR-ZP-II.271.27.2020 
W przypadku problemów technicznych Zamawiającego zostanie sporządzony 
stenogram, który będzie stanowić załączniki do informacji z otwarcia ofert i zostanie 
umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

 
II. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Jednolity tekst Opisu przedmiotu zamówienia zamieszczony jest na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem 
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https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-
euro/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1352&tx_edgepublicorder_order%5
Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=Order 
 
 
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  


