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STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

Łódź, dnia 12 lutego 2020 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 508554-N-2020 z dnia
05.02.2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sporządzenie mapy do celów
prawnych"

INFORMAQA 0 ZMIANIE TREŚCI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., póz. 1843) Zamawiający informuje, że wprowadza następujące
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niżej wymienionym dziale, w ten
sposób że:

ROZDZIAŁ l. OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKAUI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

l. §12. ust. 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Starostwo
Powiatowe w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź oraz opisane:

Oferta na przetarg pn.:

„Sporządzenie mapy do celów prawnych"
Nie otwierać przed dniem 21 lutego 2020 r. godz. 10:30".

2. §13. ust. l otrzymuje brzmienie:

„l. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy
ul. H. Sienkiewicza 3, pokój 606/ VI piętro, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 21 lutego 2020 r. do godziny 10:00.
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. póz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.".
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3. §13. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„l. Oferty zostaną otwarte w dniu 21 lutego 2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Łodzi - pokój 613 (VI piętro). Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania
zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte o ofertach.".

Przewodniczący Korpisji Przetargowej
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