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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 183364 - 2015 data 20.07.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, fax. 0-42 

6845488. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

 W ogłoszeniu jest: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 1) 

dla Zadania nr 1: 250,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 2) dla Zadania nr 2: 600,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc dwieście złotych). Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, 

jeżeli rachunek bankowy zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy: 1) 

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach 

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). II. 

Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) dla zadania nr 1: w wysokości 10% 

wartości umowy z VAT, 2) dla zadania nr 2: w wysokości 10% wartości umowy z VAT. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w jednej 

lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych; 3) poręczeniach bankowych; 4) 

gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. 

zm.). 

 W ogłoszeniu powinno być: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w 

kwocie: 1) dla Zadania nr 1: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), 2) dla Zadania nr 

2: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych). Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione 

skutecznie, jeżeli rachunek bankowy zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu 

składania ofert. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 

ustawy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) 

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych 



przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. 

zm.). II. Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) dla zadania nr 1: w 

wysokości 10% wartości umowy z VAT, 2) dla zadania nr 2: w wysokości 10% wartości umowy z 

VAT. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w 

jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych; 3) poręczeniach bankowych; 4) 

gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. 

zm.). 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16). 

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. II. dla zadania nr 1: 1. 

Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-

2013 (PO IiŚ), Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. 2. Umowa będzie 

finansowana w 85% ze środków Funduszu Spójności oraz w 15% z polskich środków krajowych 

(współfinansowanie) lub 100% ze środków Funduszu Spójności. 3. Umowa realizowana jest na 

rzecz Beneficjenta projektu Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby 

termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w 

Warszawie oraz wybranych budynków Urzędów Statystycznych, tj. Głównego Urzędu 

Statystycznego; dla zadania nr 2: 1. Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ), Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna 

przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności. 2. Umowa będzie finansowana w 85% ze środków Funduszu Spójności oraz w 15% z 

polskich środków krajowych (współfinansowanie)100% ze środków Funduszu Spójności. 3. 

Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta projektu Przygotowanie dokumentacji 

inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. 

Niepodległości 208 w Warszawie oraz wybranych budynków Urzędów Statystycznych, tj. 

Głównego Urzędu Statystycznego. III. dla zadania nr 1: Termin realizacji zamówienia wynosi 82 

dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 20 listopada 2015 r. w zależności od 

tego, który z terminów nastąpi pierwszy; dla zadania nr 2: Termin realizacji zamówienia wynosi 

82 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 20 listopada 2015 r. w zależności 

od tego, który z terminów nastąpi pierwszy. IV. dla zadania nr 1: w dniu 29 lipca 2015 r. o 

godzinie 9:00 w budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29 odbędzie się 

zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców odbędzie się w holu 

głównym przy portierni 2) dla zadania nr 2: w dniu 29 lipca 2015 r. o godzinie 12:00 w budynku 

Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29 odbędzie się zebranie wykonawców w 

celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców odbędzie się w holu głównym przy portierni. 



V. Kryteria oceny ofert, o których mowa w pkt IV.2.1) ogłoszenia o zamówieniu są jednakowe dla 

zadania nr 1 i zadania nr 2... 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. II. dla zadania 

nr 1: 1. Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013 (PO IiŚ), Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i 

efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. 2. Umowa będzie 

finansowana w 85% ze środków Funduszu Spójności oraz w 15% z polskich środków krajowych 

(współfinansowanie) lub 100% ze środków Funduszu Spójności. 3. Umowa realizowana jest na 

rzecz Beneficjenta projektu Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby 

termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w 

Warszawie oraz wybranych budynków Urzędów Statystycznych, tj. Głównego Urzędu 

Statystycznego; dla zadania nr 2: 1. Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ), Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna 

przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności. 2. Umowa będzie finansowana w 85% ze środków Funduszu Spójności oraz w 15% z 

polskich środków krajowych (współfinansowanie) lub 100% ze środków Funduszu Spójności. 3. 

Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta projektu Przygotowanie dokumentacji 

inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. 

Niepodległości 208 w Warszawie oraz wybranych budynków Urzędów Statystycznych, tj. 

Głównego Urzędu Statystycznego. III. dla zadania nr 1: Termin realizacji zamówienia wynosi 82 

dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 20 listopada 2015 r. w zależności od 

tego, który z terminów nastąpi pierwszy; dla zadania nr 2: Termin realizacji zamówienia wynosi 

82 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 20 listopada 2015 r. w zależności 

od tego, który z terminów nastąpi pierwszy. IV. dla zadania nr 1: w dniu 29 lipca 2015 r. o 

godzinie 9:00 w budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29 odbędzie się 

zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców odbędzie się w holu 

głównym przy portierni 2) dla zadania nr 2: w dniu 29 lipca 2015 r. o godzinie 12:00 w budynku 

Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29 odbędzie się zebranie wykonawców w 

celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców odbędzie się w holu głównym przy portierni. 

V. Kryteria oceny ofert, o których mowa w pkt IV.2.1) ogłoszenia o zamówieniu są jednakowe dla 

zadania nr 1 i zadania nr 2... 

 


