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ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym pn.: Przebudowa ulicy Ogarnej w Gdańsku. 

Sygn. postępowania 10/BZP-U.510.9/2022/MS 

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do treści SWZ Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskiej Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej zwaną ustawą Pzp), dokonuje niniejszym 
poniższych zmian treści SWZ.

1)   W ust. V pkt 2. SWZ jest:

V. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne

dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym m. in. następujące elementy:
1) Przebudowa układów drogowych;
2) Mała architektura;
3) Odwodnienie;
4) Oświetlenie drogowe;
5) Przebudowa pozostałej infrastruktury;
6) Przebudowa sieci elektroenergetycznych;
7) Przebudowa sieci teletechnicznych;
8) Docelowa organizacja ruchu;
9) Zieleń;
10) Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych.

O ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 
będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to 
Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym 
kosztem i staraniem.

Po zmianie ust. V pkt 2. SWZ  otrzymuje brzmienie:

V. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne
dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym m. in. następujące elementy:
1) Przebudowa układów drogowych;
2) Mała architektura;
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3) Odwodnienie;
4) Oświetlenie drogowe;
5) Przebudowa pozostałej infrastruktury;
6) Przebudowa sieci elektroenergetycznych;
7) Przebudowa sieci teletechnicznych;
8) Docelowa organizacja ruchu;
9) Zieleń;
10) Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych.

O ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie 
konieczne wykonanie innych robót, czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji 
i zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia 
własnym kosztem i staraniem

2) W Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, pkt 3.2. o treści:

3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym m. in. następujące elementy:

1) Przebudowa układów drogowych;
2) Mała architektura;
3) Odwodnienie;
4) Oświetlenie drogowe;
5) Przebudowa pozostałej infrastruktury;
6) Przebudowa sieci elektroenergetycznych;
7) Przebudowa sieci teletechnicznych;
8) Docelowa organizacja ruchu;
9) Zieleń;
10) Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych.

O ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 
będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to 
Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym 
kosztem i staraniem.

Otrzymuje następujące brzmienie:
3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne
dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym m. in. następujące elementy:
1) Przebudowa układów drogowych;
2) Mała architektura;
3) Odwodnienie;
4) Oświetlenie drogowe;
5) Przebudowa pozostałej infrastruktury;
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6) Przebudowa sieci elektroenergetycznych;
7) Przebudowa sieci teletechnicznych;
8) Docelowa organizacja ruchu;
9) Zieleń;
10) Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych.

O ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie 
konieczne wykonanie innych robót, czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji 
i zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia 
własnym kosztem i staraniem

3) W ust. VI SWZ jest:

VI. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Po zmianie ust. VI SWZ  otrzymuje brzmienie:

VI. Termin wykonania zamówienia.

1) Termin zakończenia robót: 52 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
2) Termin wykonania zamówienia (przewidywany termin wystąpienia o wydanie 

Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy): 61 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Pzp dokonuje zmian treści SWZ w 
poniższym zakresie:

1) w zmienionym załączniku nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego” dokonuje się następujących zmian:

a) w § 12 ust. 2 zmienia się pkt 2):

jest :
„2) za niedotrzymanie terminu wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 

określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień zwłoki”;

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) za niedotrzymanie terminu wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 

określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy – w wysokości 0,03 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki”;

b) w § 1 ust. 4 załącznika nr 1 „Karta gwarancyjna” zmienia się zdanie ostatnie:

jest:
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„Niewywiązanie się z obowiązku pielęgnacji zieleni stanowić będzie podstawę do 
naliczenia kary umownej za nienależyte wykonanie umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 
umowy.”;

zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:
„Niewywiązanie się z obowiązku pielęgnacji zieleni stanowić będzie podstawę do 
naliczenia kary umownej za nienależyte wykonanie umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 
4 umowy.”.

3. W związku ze zmianami treści SWZ Zamawiający na podstawie  art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, 
informuje niniejszym o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym 
postępowaniu.

Ust. XIII pkt. 4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie :
„Oferty należy składać w terminie do dnia 24.02.2022r. do godziny 11:00.”

Ust. XIV pkt. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  24.02.2022r. o godzinie 11:10.”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.
Ust. XV SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia                                       

25.03.2022r.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Wiesław Galikowski 
Zastępca Dyrektora

Podpisano elektronicznie 15.02.2022r.
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