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Wszyscy Wykonawcy 

Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia 

Ozia~ajClc 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.}, ZamawiajClcy - Miasto t6dz, UrzCld 
Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104, w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 
na "Dostawq, wdrozenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiaj,\cego, uruchomienie 
oraz serwis gwarancyjny i ustugi Wsparcia technicznego Systemu informatycznego 
t6dzkiej Karty Bibliotecznej" zmienia tresc Specyfikacji Istotnych Warunk6w 
Zam6wienia w nast~pujClcych punktach: 

1) Punkt 10 otrzymuje brzmienie: 

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

10.1.Termin zwiClzania ofertCl wynosi 60 dnt Blegterminu rozpoczyna si~ wraz z u~ywem 
terminu sk~adania ofert. 

10.2.zgodnie z wytycznymi Urzfldu Zam6wien Publicznych dotyczqcych postanowienia 
Trybunalu Sprawiedliwosci 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, ze wykonawca moti: ' tak na wniosek zamawiajqcego 
jak i samodzielnie przedluzyc termin zwiqzania ofertq. 
Nieprzedluzenie tego terminu w obu przypadkach jest r6wnoznaczne z rezygnacjq 
wykonawcy z da/szego udzialu w Postflpowaniu '~o udzielenie zam6wienia publicznego, czy 
tez, uzywajqc terminologii ustawy, niewXff[l.zeniem przez wykonawcfl zgody 
na przedluzenie terminu zwiqzania ofertq (. ..)"." '", , 

Wytyczne sCI dost~pne pod n/w linkiem: 
https:/I",,'WW.uzp.gov.pll data/assets/pdf file/OOr9/35227/C-35 17-Saferoad-Grawil-et
Saferoad-Kabex.pdf 
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2) Punkt 12.1, 12.2, 12.5 otrzymuje brzmienie~·J 

Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie: 

12.1 Ofert~ nalezy umiescie w zamkni~tym op,akowaniu, uniemozliwiajClcym odczytanie 
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winn~ bye oznaczone nazwCl 
(firm i adresem W konawc , oraz opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy Urzctd Miasta t.odzi 

Wydziat Zam6wien Publicznych 
w Departamencie Obstugi i Administracji 

ul. ks. Ignacego Skorupki 21 
90-532 t.6dz 

DOA-ZP-VIII.271.54.2017 

"Dostawa, wdrozenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiajctcego, uruchomienie oraz 

serwis gwarancyjny i ustugi wsparcia technicznego Systemu informatycznego 


t.6dzkiej Karty Bibliotecznej" 

dofinansowane ze srodk6w UnU Europejskiej ramach projektu "Modernizacja, rozszerzenie funkcji 


i wyposazenie bibliotek" w latach 2017 - 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojew6dztwa l6dzkiego na lata 2014-2020, Os VI. Rewitalizacja i Potencjat Endogeniczny Regionu, 


Dziatanie V1.1. Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura'Kultury, Poddzlatanle VI.1.1. Dzledzictwo Kulturowe 

i Infrastrukttita ,Kultury-Z'T 


'--______N_'_·e_o~tw.ierac przed dniem,.27.09.2017 r. godz. 13:00 

Punkt 12.2 otrzymuje brzmienie: 

12.2 	 Ofert~ nalezy zJozye w sekretariacie WydziaJu Zam6wien Publicznych 
w Departamencie ObsJugi i Administracjl Urz~du Miasta todzi, ul. ks. Ignacego 
Skorupki 21, 90-532 t6dz, pok6j nr 8, III pi~tro, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia ,I 27.09.2017 r. _\ do godz. 12:00 

Punkt 12.5 otrzymuje brzmienie: 

12.5 	 Otwarcie ofert nastClpi w siedzibie WydziahiZam6wien Publicznych w Departamencie 
ObsJugi i Administracji Urz~du Miasta toazi'przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 
90-532 t6dz - III pi~tro pok. 15 . 
I w dniu I 27.09.2017 r. tJ ,; , 0 godz. 	 13:00 

r' -J ': ,t4., 

3) ZafClcznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmi'()tu~am6wienia 

Jednolity tekst ZaJacznika Nr 1 do SIWZ - Oi$is;'p~edmiotu zam6wienia, zamieszczony 
jest na stronie internetowej ZamawiajClcego pod adresem: 

http://przetargi.bip.uml.lodz:pllpokazlprzetarg.htm?id=2528 
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4) Zat~cznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamowiertia - Regulamin oraz harmonogram 
prezentacji Systemu:_ I "'j, 

W Regulaminie oraz harmonogramie pr~zentacji Systemu, zmienia siQ nw. zapis 
w punkcie 11.31, ktory otrzymuje brzmieniei 

' 
c: 

¥,, .. ; 

"W trakcie prezentacji do kompufera,iz'zestawu testowego nie mogq bye 
pod~qczone zadne urzqdzenia zewn~trzne (z wyjgtkiem projektora, czytnika 
kod6w kreskowych, czytnika kart' mifare), jak np. nosniki danych 
z wytqczeniem klawiatury oraz urzqdzenia wskazujqcego ("myszy")." 

; 

5) Zat~cznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 

Jednolity tekst Zatgcznika Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, zamieszczony jest na 
stronie internetowej Zamawiajqcego pod adresem: 

http://przetargi.bip.uml.lodz.pllpok~z/przetarg.htm?id=2528 

6) Zat~cznik nr 6 do SIWZ - Wzor umowy 

Jednolity tekst ZaJgcznika Nr 6 do SIWZ - Wz6r umowv, zamieszczony jest na stronie 
internetowej Zamawiajqcego pod adresem: 

:1.:(:..:'
", 

http://przetargi.bip,uml.lodz.'pllpokaz/przetarg.htm?id=2528 

7) Zal~cznik - adresy filii bibliotecznych dos'ONZ 

Jednolity tekst ZaJgcznika - adresy filii bibliotecznych. zamieszczony jest na stronie 
internetowej Zamawiajqcego pod adresem: 

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

2 ~)';, ". 
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