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WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Budowy prawego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku 
od ul.   Elbląskiej do ul. Zawodników w Gdańsku (sygn. 165/BZP-U.510.104/2020/MD).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 
38. ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 z późn. zm.) wyjaśnia:

Pytanie nr 13:

W związku z sytuacją epidemiczną i znacznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i 
organów administracji oraz wynikającymi z tego utrudnieniami w przygotowaniu ofert prosimy o 
przesuniecie terminu składania ofert na 10 grudnia 2020.

Odpowiedz:
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 27.11.2020r.

Pytanie nr 14:

Proszę o potwierdzenie o braku konieczności składania harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z 
ofertę. 

Odpowiedz:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 43:
Czy dokument wadium w formie gwarancji w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym gwaranta należy przesłać poprzez Platformę zakupową Zamawiającego?

Odpowiedz:
Zamawiający potwierdza.



Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska |Biuro Zamówień Publicznych|ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Ust. XII  SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Oferty należy składać w terminie do dnia 27.11.2020 r. do godziny 10:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk (budynek Amber Expo), IV piętro, sala konferencyjna nr 1 (obok 
windy), w dniu: 27.11.2020 r. o godzinie 10:10.”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Włodzimierz Bartosiewicz
             Dyrektor
Podpisano elektronicznie: 13-11-2020              
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