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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 

Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ 
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  

zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.; dalej Pzp),  

 

w dniu 26.08.2022 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
pn.: „Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy – 
etap 1 w systemie projektuj i buduj”, Nr sprawy 036/2022. 

 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie  
w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp (zmiany treści SWZ zaznaczono tłem koloru żółtego): 

Pytania – zestaw 1 z dnia 25.08.2022 r. 

1. Dotyczy: Krawężników profilowanych polimerobetonowych Wykonawca zwraca się z 
zapytaniem czy wymiar krawężnika podanego w PFU jest sztywny i na etapie projektowania nie 
może on zostać zmieniony? Większość producentów podaje wymiar krawężnika 43,5 x 33 cm, 
natomiast w PFU, projektant podaje wymiar 42,5 x 36 cm.  

            Dotyczy: Terminu składania ofert: Wykonawca, z uwagi na: - szeroki zakres dokumentacji 
przetargowej do weryfikacji, - okres wakacyjny, który utrudnia rozpoznanie rynku, wnosi o 
przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni kalendarzowych 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę, by w przypadku utrudnień w dostępności krawężników o wymiarach 42,5 
x 36 przewidzianych w Programie funkcjonalno – użytkowym, zastosować dostępne w handlu 
prefabrykaty o zbliżonych wymiarach, pod warunkiem dotrzymania założonych parametrów 
geometrycznych przystanku (szerokość, wyniesienie krawężnika ponad poziom jezdni) oraz 
zapewnienia stateczność zastosowanych elementów.  
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany terminu składania ofert, w 
związku z powyższym przedłuża termin składnia ofert do dnia 08.09.2022r. godz.10:00 i na postawie 
art. 286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.: 

 dotychczasową datę „31.08.2022 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu 
składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „08.09.2022 r.” 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 dotychczasową datę „29.09.2022 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania 
ofertą, zmienia na datę: „07.10.2022 r.” 

 
II. ZMIANA Nr 1 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 651806). 

 
 

p.o. DYREKTORA  
podpis nieczytelny 
Wojciech Nalazek 

(data i podpis Kierownika Zamawiającego) 


