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Gdańsk 06.02.2023 r.

BZP-U/2023/MD

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa 
oświetlenia ulic w Gdańsku w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2021 Etap VIII, o sygn. 
196/BZP-U.510.165.2022/MD

I. W związku z pytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 1, ust. 2 i 
ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższą odpowiedź:

Pytanie nr 1:
W związku z obszernym zakresem do przeanalizowania w celu sporządzenia kompleksowej oferty zwracamy 
się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 13.02.2023r.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z ust. II niniejszego pisma.

II. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na 
podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Ust. XIII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Oferty należy składać w terminie do dnia  13.02.2023r. do godziny 12:00.”

Ust. XIV SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.02.2023r. o godzinie 12:10.”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.03.2023 r.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Karol Kalinowski
Dyrektor
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