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DOA-ZP-III.271.64.2019                                                                  Łódź, dnia 03.09.2019 r. 
 
 
 
 
Do wszystkich wykonawców bior ących 
udział w post ępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na Termomodernizacj ę budynku Szkoły Podstawowej nr 71 przy ul. Rojnej 5 8c,                                
91-134 Łód ź w ramach projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja 
obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 
Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT). 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 
Zamawiający - Miasto Łódź, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wraz z załącznikami w następujących punktach i zakresie: 
 
 

� Punkt 12 otrzymuje brzmienie:  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

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 mini portalu lub na stronie internetowej 
Zamawiającego.  
W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na 
którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 

 
Ofert ę należy zło żyć 

do dnia  19.09.2019 r. do godz.     11:00 

 
12.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 

określonym w pkt 12.1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 
odwołania. 

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  19.09.2019 r. o godz.     12:00 

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

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

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

• kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
• firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
• ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

� Zamawiający w uzupełnieniu do zał ączonej na stronie internetowej dokumentacji 
projektowej, zamieszcza – nowe  ,,Projekty budolano wykonawcze wymiany 
opraw o świetlenia i monta ż oświetlenia awaryjnego.”tj. rzuty dla poziomu O, 
poziomu 1 i poziomu 2 , jako obowi ązujące do stosowania.  

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostaj ą bez zmian.  

Zamawiaj ący zmienia tre ść Ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, w zakresie terminu składan ia i otwarcia ofert. 

 
 
 

 
 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
 

ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

p.o. Dyrektora                                                        
Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, wg rozdzielnika. 

 
 


