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Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
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.) zwanej dalej „ustawą” 
Zamawiający Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia na Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 
Przebudowa budynków przy ul Rewolucji 1905r. nr 13,  15 i 17, przy 
ul. Włókienniczej nr 12, 14 i 16 oraz ul. Włókienni czej nr 3, 5, 7, 11 i ul. 
Wschodniej 54 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem ter enu i niezb ędną 
infrastruktur ą techniczn ą w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zmienia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 

I. Pkt. 5.1.3.2 SIWZ Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie 
dysponował: 

 
dla cz ęści 3 zamówienia lit.c) otrzymuje brzmienie: 
 

jedną osob ą, która b ędzie pełniła funkcj ę kierownika budowy przy 
realizacji niniejszego zamówienia, posiadaj ącą uprawnienia budowlane, 
do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze ń w specjalno ści 
konstrukcyjno – budowlanej  
oraz 
posiadaj ąca doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy,  
przy co najmniej dwóch robotach budowlanych w budyn ku/budynkach 
gdzie przynajmniej w jednej z tych robót kubatura b udynku była nie 
mniejsza ni ż 10.000 m3, 
w tym, co najmniej jednej roboty w budynku wpisanym  do ewidencji 
zabytków lub rejestru zabytków, 
oraz posiadaj ącą, co najmniej 18 - miesi ęczną praktyk ę zawodow ą na 
budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do ew idencji 
zabytków lub rejestru zabytków, o której mowa  w ar t. 37c Ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad z abytkami  (Dz. U. 2014 
r. poz. 1446 ze zm.)  

II. Zamawiaj ący dokonał zmiany zał ącznika nr 6 do SIWZ Wykaz osób  
Tekst ujednoliconego Załącznik nr 6 do SIWZ na dzień 30.08.2017 r. 
znajduje się na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm ?id=2512   
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III. Pkt. 10 SIWZ „TERMIN ZWI ĄZANIA OFERTĄ” otrzymuje brzmienie:  
 
Termin związania ofertą wynosi 90 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
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 
 
 

IV. W Pkt 12 SIWZ „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 
OFERT” nast ępujące punkty otrzymuj ą poni ższe brzmienie: 

 
12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

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 
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 
Przebudowa budynków przy ul Rewolucji 1905r. nr 13,  15 i 17, 

przy ul. Włókienniczej nr 12, 14 i 16 oraz ul. Włók ienniczej nr 3, 5, 7, 11 
i ul. Wschodniej 54 w Łodzi, 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 
Nie otwiera ć przed dniem  15.09.2017 r. do godz. 12:00  
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Pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

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

do dnia 15.09.2017 r. do godz. 11:00 

 
 
Pkt 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
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 15.09.2017 r. o godz. 12:00 

 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostaję bez zmian.  
 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

        ROMAN CIEŚLAK 

          (podpis nieczytelny) 

          p.o. Dyrektora 

                                                                                                 Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono: 
- Wykonawcy 
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/) 

 


