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Strona internetowa
prowadzonego postępowania

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, o sygn. zam. 22/BZP-U.500.6/2022/MD na zadanie pn.:  „Przebudowa ulic Biskupiej, 
Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania Rewitalizacja 
Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, 
Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,  
jako Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1,2  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków 
zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1. Ust. V SWZ (Termin wykonania zamówienia) otrzymuje następujące brzmienie:

„V. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia robót: 41 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Termin wykonania zamówienia (przewidywany termin wystąpienia o wydanie świadectwa 
Przejęcia Przedmiotu Umowy): 50 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W związku z w/w zmianą treści SWZ oraz w związku z zapytaniami do treści SWZ oraz koniecznością
udzielenia odpowiedzi zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

2. Ust. XI SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09.05.2022r. do godziny 12:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.05.2022r. o godzinie 12:10.”
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W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

3. Ust. XII SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia
06.08.2022r.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

                                     Karol Kalinowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 19.-04-2022
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