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Wszyscy Wykonawcy 

 
 

Zmiana tre ści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

           

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 – Miasto Łódź, Urząd 
Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Dostaw ę, wdro żenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiaj ącego, uruchomienie 
oraz serwis gwarancyjny i usługi Wsparcia techniczn ego Systemu informatycznego 
Łódzkiej Karty Bibliotecznej” zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujących punktach: 

 

1) Punkt 5.1.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

5.1.3 zdolno ści technicznej lub zawodowej:  

5.1.3.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 
należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: 
a) Jedno zamówienie (dostawę) polegające na dostawie zintegrowanego 

systemu bibliotecznego wraz z migracją baz danych, udzieleniem licencji, 
instalacją, hostingiem, wdrożeniem i serwisowaniem w bibliotekach 
publicznych.  
Wartość wykonanego zamówienia nie może być mniejsza niż 250 000,00 
PLN brutto i nie może uwzględniać dostaw sprzętu komputerowego  
i biurowego oraz innego sprzętu niezwiązanego bezpośrednio z systemem 
bibliotecznym 

lub 

b) Dla tego samego zamawiającego i Projektu: zamówienie (dostawę) 
polegające na dostawie zintegrowanego systemu bibliotecznego wraz  
z migracją baz danych, udzieleniem licencji, instalacją, wdrożeniem  
i serwisowaniem w bibliotekach publicznych, 

oraz 
jedno zamówienie (dostawę) polegające na dostawie usługi hostingu.  
Łączna wartość wykonanych zamówień nie może być mniejsza niż  
250 000,00 PLN brutto i nie może uwzględniać dostaw sprzętu 
komputerowego i biurowego oraz innego sprzętu niezwiązanego 
bezpośrednio z systemem bibliotecznym. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w/w zamówienie powinno być realizowane dla tego 
samego zamawiającego i Projektu, ale w ramach jednej lub więcej umów. 

lub 
c) Dla różnych zamawiających i różnych Projektów: jedno zamówienie (dostawę) 

polegające na dostawie zintegrowanego systemu bibliotecznego wraz  
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z migracją baz danych, udzieleniem licencji, instalacją, wdrożeniem  
i serwisowaniem w bibliotekach publicznych,  

oraz 
jedno zamówienie (dostawę) polegające na dostawie usługi hostingu.  
Łączna wartość wykonanych zamówień nie może być mniejsza niż 250000,00 
PLN brutto i nie może uwzględniać dostaw sprzętu komputerowego  
i biurowego oraz innego sprzętu niezwiązanego bezpośrednio z systemem 
bibliotecznym. 

 
Uwaga:  

1. Przez biblioteki publiczne należy rozumieć biblioteki publiczne, biblioteki 
naukowe, biblioteki szkolne i pedagogiczne. 
Pojęcia „biblioteka publiczna”, „biblioteka naukowa” oraz „biblioteka szkolna  
i pedagogiczna” należy rozumieć zgodnie z wymogami ustawy  
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 1997 r. nr 85 poz. 539). 

2. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy 
większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on 
wyodrębnić i podać wartość dostaw, o których mowa powyżej. 

3. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub 
wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 
średni  kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej 
waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany. 

4. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac 
bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 

 
 
2) Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór wykazu dostaw  

Jednolity tekst Załącznika Nr 5 do SIWZ – Wzór wykazu dostaw, zamieszczony jest na 
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
 

http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=2528 

 

3) Punkt 12.1, 12.2 , 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie : 

Punkt 12.1 SIWZ 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: 
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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.271.54.2017 
 

„Dostawa, wdro żenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiaj ącego, 
uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi wspar cia technicznego 

Systemu informatycznego Łódzkiej Karty Biblioteczne j" 
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej ramach projektu „Moderniza cja, 
rozszerzenie funkcji i wyposa żenie bibliotek” w latach 2017 – 2018 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz kiego na lata 2014-2020, 
Oś VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu , Działanie VI.1. Dziedzictwo 

Kulturowe i Infrastruktura Kultury, Poddziałanie VI .1.1. Dziedzictwo Kulturowe  
i Infrastruktura Kultury-ZIT 

 
Nie otwierać przed dniem 17.10.2017 r. godz. 11:00 

 
Punkt 12.2 SIWZ 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 17.10.2017 r. do godz. 10:00 

 
Punkt 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
12.5  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 17.10.2017 r. o godz. 11:00 

 

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

p.o. Dyrektora 
Wydziału Zamówie ń Publicznych               
 


