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Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Zmiana tre ści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizacj ę Obszarow ą 
Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniej ącej zabudowy przy:  
ul. Włókienniczej 2 i ul. Włókienniczej 4, przebudo wa istniej ącej zabudowy oraz 
rozbiórka budynków gospodarczych przy: ul. Wschodni ej 50 i ul. Wschodniej 52 
oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włóki enniczej nr 6  
i ul. Włókienniczej 8 w Łodzi wraz z zagospodarowan iem terenu i niezb ędną 
infrastruktur ą techniczn ą w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

           

      Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia tre ść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w nast ępujących punktach: 
 

   Punkt 10 otrzymuje brzmienie: 

Pkt. 10 SIWZ „TERMIN ZWI ĄZANIA OFERTĄ” otrzymuje brzmienie:  

10.1.Termin związania ofertą wynosi 90 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
10.2.Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących postanowienia 
Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex. 
„(…) W przypadku upływu terminu związania ofertą przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy 
przewiduje odrzucenie oferty. Przepis ten odsyła do przepisu art. 85 ust. 2 ustawy, który 
wyraźnie stanowi, że wykonawca może tak na wniosek zamawiającego  
jak i samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.  
Nieprzedłużenie tego terminu w obu przypadkach jest równoznaczne z rezygnacją 
wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy 
też, używając terminologii ustawy, niewyrażeniem przez wykonawcę zgody  
na przedłużenie terminu związania ofertą (…)„  
 
Wytyczne są dostępne pod n/w linkiem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/35227/C-35_17-Saferoad-Grawil-et-
Saferoad-Kabex.pdf 
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Punkt 12 otrzymuje brzmienie: 

12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy                                                             Urząd Miasta Łodzi 

                                                            Wydział Zamówie ń Publicznych 
                                                   w Departamencie Obsługi i Administracji  

                                                        ul. ks. Ignacego Skorupki 21   
                                                            90-532 Łód ź 

DOA-ZP-VIII.271.49.2017 
 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa  
i nadbudowa istniej ącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej 2 i ul. Włókie nniczej 4, 
przebudowa istniej ącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy:  
ul. Wschodniej 50 i ul. Wschodniej 52 oraz przebudo wa i rozbiórka budynków przy  
ul. Włókienniczej nr 6 i 8 w Łodzi, wraz z zagospod arowaniem terenu i niezb ędną 

infrastruktur ą techniczn ą w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

Nie otwierać przed dniem 15.09.2017 r. do godz. 11:00 
 

 
Punkt 12.2 otrzymuje brzmienie: 

12.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych  
         w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego 
         Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 15.09.2017 r. do godz. 10:00 

 

 
Punkt 12.5 otrzymuje brzmienie: 

 

11.5  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie 
  Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 
  90-532 Łódź – III piętro pok. 15 

 

w dniu 15.09.2017 r. o godz. 11:00 
 

 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIEŚLAK 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Zamówie ń Publicznych               

 


