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Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi, działając na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Udzielenie Miastu Łód ź 
długoterminowych kredytów na finansowanie planowane go deficytu w 2018 r. oraz 
spłat ę zaciągni ętych wcze śniej zobowi ązań z tytułu po życzek i kredytów oraz wykup 
wyemitowanych papierów warto ściowych w ł ącznej kwocie  284 700 000,00 PLN, 
przekazuje pytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 
 

Pytania i odpowiedzi   

52. W związku z ogłoszeniem przez Miasto Łódź przetargu nieograniczonego (nr ref. 
postępowania: DOA-ZP-III.271.61.2018) na Udzielenie długoterminowego kredytu 
w wysokości 284 700 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu w 2018 r. oraz 
spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup 
wyemitowanych papierów wartościowych, Bank składa wniosek o przesuniecie ostatecznego 
terminu składania ofert z dnia 20.08.2018 roku do godz. 09.00 na dzień 24.08.2018 roku do 
godz. 09.00. Prośbę naszą motywujemy koniecznością przeprowadzenia pełnej analizy 
sytuacji finansowej Miasta Łódź. 

Odp. Zamawiaj ący dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzie ń 24.08.2018 roku 
do godz. 09.00 (zmianie ulega pkt. 12 SIWZ oraz Ogł oszenie o zamówieniu). 

 
 
Pytanie zadane przez Wykonawc ę i odpowied ź udzielona przez Zamawiaj ącego 

stanowi ą integraln ą część SIWZ. 
W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, Za mawiaj ący 

zmienia tre ść Ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Dzienniku Urz ędowym Unii 
Europejskiej w zakresie terminu składania i otwarci a ofert. 

  
 
 
       z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

                   p.o. Dyrektora  
   Wydziału Zamówień Publicznych 


