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Nazwa postępowania:   

WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - 

WYCHOWAWCZYM NR 3 W BYDGOSZCZY –  I ETAP 

 

Informacja o zmianie treści SWZ, załączników do SWZ  

oraz ogłoszenia o zamówieniu 

 

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (uPZP) Zamawiający 

dokonuje następujących zmian w dokumentach dotyczących postępowania: 

 

1) Anuluje się w całości Załącznik 1A do SWZ o nazwie: „Projekt sygnalizacji pożarowej budynek 

internatu” i zastępuje się Załącznikiem 1A2 o nazwie: „Projekt sygnalizacji pożarowej budynek 

internatu aktualizacja z dnia 22.10.2021 r.” 

 

2) Anuluje się w całości Załącznik 1B do SWZ o nazwie: „Przedmiar robót budynek internatu”  

i zastępuje się Załącznikiem 1B2 o nazwie: „Przedmiar robót budynek internatu aktualizacja  

z dnia 22.10.2021 r.” 

 

3) W związku z tym, że zmiany opisane w pkt 1 i 2 wymagają od wykonawców dodatkowego czasu 

na zapoznanie się z różnicami w treści załączników w odniesieniu do załączników anulowanych, 

zgodnie z art. 286 ust. 3 uPZP Zamawiający wydłuża termin składania ofert  

i dokonuje związanych z tym zmian w dokumentach dotyczących postępowania: 
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   a)  Zmiana nr  1 – w  SWZ Rozdział  XVIII  Miejsce i termin składania ofert, pkt 1: 

 Było: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl  

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz w myśl ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 28 października 2021 roku do godziny 

09:00.” 

 Jest: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl  

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz w myśl ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 5 listopada 2021 roku do godziny 

09:00.” 

 

   b) Zmiana nr 2 – w Ogłoszeniu o zamówieniu p. 8.1.) Termin składania ofert: 

Było: 2021-10-28 09:00 

Jest: 2021-11- 05 09:00 

 

Zamawiający  informuje, że w związku z błędami w projekcie i przedmiarze robót, stwierdzonymi 

w czasie postępowania o udzielenie zamówienia, konieczne było zobowiązanie Projektanta do 

dokonania korekt, poprawek i uściśleń tych dokumentów. Korekty te nie zmieniają przedmiotu 

zamówienia, jego charakteru, zakresu, zasadniczych wymogów technicznych i warunków realizacji 

zadania. W celu ułatwienia pracy wykonawcom, Zamawiający nie wyszczególniał pojedynczych 

korekt, ale zastąpił wadliwe dokumenty nowymi, kompletnymi dokumentami. 
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