
URZ1\D MIASTA WDZI 

OOA-ZP-VII1.271.55.2017 t6dz, dnia 06.09.2017 r. 

Wszyscy Wykonawcy 

Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia 

OziaJajqc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 
publicznych (Oz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiajqcy w post~powaniu 0 udzielenie 
zam6wienia publicznego na "Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6 
- Rewitalizacja i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75177 wraz 
z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, w systemie "zaprojektuj i wvbudyj" 
zmienia tresc Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w nast~pujctcych 
punktach: 

Pkt. 10 SIWZ "TERMIN ZWIAZANIA OFERTA" otrzymuje brzmienie: 

1 0.1.Termin zwiqzania ofertq wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna si~ wraz z upJywem 
terminu skJadania ofert. 

10.2.2godnie z wytycznymi Urz?du Zam6wien Publicznych dotyczqcych postanowienia 
Trybunalu Sprawied/iwosci UE w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex. 
,,(. . .) W przypadku uplywu terminu zwiqzania ofertq przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy 
przewiduje odrzucenie oferty. Przepis ten odsyla do przepisu art. 85 ust. 2 ustawy, kt6ry 
wyrazme stanowi, te wykonawca mote tak na wniosek zamawiajqcego 
jak i samodzielnie przedlutyc termin zwiqzania ofertq. 
Nieprzedlutenie tego terminu w obu przypadkach jest r6wnoznaczne z rezygnacjq 
wykonawcy z dalszego udzialu w post?powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego, czy 
tet, utywajqc terminologii ustawy, niewyrateniem przez wykonaWC? zgody 
na przedlutenie terminu zwiqzania ofertq (. ..)" 

Wytyczne Sq dost~pne pod n/w linkiem: 
https:llwww.uzp.gov.pl/data/assets/pdf tile/OOl9/35227/C-35 17-Sateroad-Grawil-et
Saferoad -Kabex. pdf 
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Punkt 12 SIWZ "MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA I OTWARCIA OFERT" 
otrzymuje brzmienie: 

12.1 	 Ofert~ nalei:y umiescie w zamkni~tym opakowaniu, uniemoi:liwiajqcym odczytanie 
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno bye oznaczone 
nazwq (firmq) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy Urzqd Miasta lodzi 

Wydziaf Zam6wien Publicznych 
w Departamencie Obsfugi i Administracji 

ul. ks. Ignacego Skorupki 21 
90·532l6dz 

DOA·ZP-VIII.271.55.2017 

"Rewitalizacja Obszarowa Centrum lodzi - Projekt 6 - przebudowa 

i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego 


przy ulicy Sienkiewicza 75177, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 


Nie otwierac rzed dniem 20.09.2017 r. do odz.10:00 

Punkt 12.2 otrzymuje brzmienie: 

12.2 	 Ofert~ nalei:y zJoi:ye w sekretariacie WydziaJu Zam6wien Publicznych 
w Departamencie Obslugi i Administracji Urz~du Miasta todzi, ul. ks. Ignacego 
Skorupki 21,90-532 t6dz, pok6j nr 8, III pi~tro, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 20.09.2017 r. do godz. 09:00 

Punkt 12.5 otrzymuje brzmienie: 

11.5 	Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie WydziaJu Zam6wien Publicznych w Departamencie 
ObsJugi i Administracji Urz~du Miasta todzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 
90-532 t6dz - III pi~tro pok. 15 

wdniu 20.09.2017 r. o godz. 	 10:00 
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