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ZIM-DZ.3322.8.2018 

WYKONAWCY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rewitalizacja Obszarowa Centrum 
Łodzi -Projekt nr 2- Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią  
wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej (działki nr 38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6) oraz budowa 
dróg uzupełniających: ulicy B – łączącej ulicę Traugutta z ulicą Tuwima, 
budowie ulicy A – łączącej ulice Sienkiewicza z ulicą B oraz ulicy C, będącej 
połączeniem pomiędzy ulicą Kilińskiego a ulicą B wraz z infrastrukturą 
techniczną i meblami miejskimi w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający dokonuje sprostowania treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w zakresie pkt. 10.1, który otrzymuje brzmienie: 
 

10.1   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. 
 

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 (...)”   
 

Powyższa zmiana treści SIWZ nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 
 

Zmiany, o których mowa powyżej, nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Powyższe zmiany treści SIWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod 

adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne 
 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treści wprowadzonych zmian. 
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