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BZP-U/2021/KW         Gdańsk, 01.12.2021 r.
 

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym, o sygn. 
zam. 188/BZP-U.510.153/2021/KW na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej 
poprzedzonej koncepcją dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na Potoku Maćkowy 
wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych”.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami - pismo znak:  DLH.4001.64.2020.MD /Sygn. 127673/ z 
dnia 29.11.2021 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta 
Gdańska, na podstawie art. 286 ust. 1, 3 , 5 i  7 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje niniejszym zmiany treści specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ) w  zakresie warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym:
1. Ust. XVIII ( Informacja o warunkach udziału w postępowaniu) pkt 1 ppkt 1) SWZ  

otrzymuje brzmienie następujące:
„1) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowanie 

dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i 
wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy zbiornika retencyjnego, o wartości 
zamówienia równej lub wyższej niż 325 000 zł brutto;”

W związku z w/w zmianą treści SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, co umożliwi 
wykonawcom wprowadzenie niezbędnych zmian do ofert.

 Ust. XIII pkt 4 SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.12.2021r. do godziny 12:00.”

Ust. XIV pkt 1 SWZ (Termin otwarcia ofert) otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.12.2021r. 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

08.01.2022 r.”
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Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Karol Kalinowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 01-12-2021
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