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Łódź, dnia 22.04.2013 roku 
 
 
  

 

Uczestnicy 

postępowania przetargowego 

 
 
                                                                                        
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa 

termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  
im. H. Wieniawskiego w Łodzi – wymiana wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i 
wentylacji mechanicznej” 

 
 

W związku z czasem niezbędnym do uwzględnienia zmian będących konsekwencją 

udzielonych odpowiedzi na zapytania, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia  

im. H. Wieniawskiego w Łodzi, działając na podstawie art. 38 ustęp 4 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 

182, poz. 1228 oraz z 2011 roku, nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143, nr 87, poz. 484, nr 234, poz. 1386, 

nr 240, poz. 1429 i z 2012 roku, poz. 769, 951, 1101 i 1529) informuje, Ŝe dokonuje modyfikacji 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja obejmuje zmianę terminu 

złoŜenia i otwarcia ofert. Nowy termin – 29.04.2013 roku. Godziny złoŜenia i otwarcia pozostają 

bez zmian 

Mając powyŜsze na uwadze, treść zapisów siwz Rozdział XII – Miejsce oraz termin składania 

i otwarcia ofert przyjmuje postać: 

a) Miejsce i termin składania ofert  

Ofertę wraz wymaganymi załącznikami naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 

danymi wykonawcy oraz opisem „OFERTA NA KOMPLEKSOWĄ 

TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY 

MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI - WYMIANA 

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I 

WENTYLACJI MECHANICZNEJ - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.04.2013 

ROKU” i złoŜyć w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres 

Zamawiającego do dnia 29.04.2013 roku do godziny 14oo. Wszystkie  oferty  otrzymane  

przez  Zamawiającego po  terminie  podanym powyŜej  zostaną zwrócone Wykonawcom, 

nie  otwarte. 
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b) Miejsce i termin otwarcia ofert  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2013 roku o godz. 1415  w siedzibie Zamawiającego – 

sekretariat. 

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Niniejszy dokument staje się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 


