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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 

 
Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami udostępniona na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej uPzp),  

 
 

w dniu  16.11.2021 r. 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 
pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta  Bydgoszczy”,  
 nr sprawy 042/2021  

 
 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Wniosek z dnia 16.11.2021 r.: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o ponowne załączenie Specyfikacji Warunków Zamówienia, gdyż 
wersja, która została załączona nie jest możliwa do otworzenia w całości. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W związku  z wystąpieniem problemów technicznych uniemożliwiających wykonawcom 
skuteczne zapoznanie się z treścią SWZ, Zamawiający załącza Specyfikację Warunków Zamówienia  
w formacie umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią.  
 

II. Udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 

III. Zamawiający na postawie art. 286 ust. 3 uPzp przedłuża termin składnia ofert o czas niezbędny 
do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami koniecznymi 
do należytego przygotowania i złożenia ofert do dnia 06.12.2021 r. godz. 10:30 i dokonuje w tym 
zakresie ZMIANY Nr 1 treści SWZ. 
Wobec powyższego Zamawiający zmienia dotychczasową datę: 
 „29.11.2021 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą składania i otwarcia ofert na datę: 

„06.12.2021 r.” 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 „28.12.2021 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą na datę: 
„04.01.2022 r.” 

IV. Udzielone wyjaśnienia i dokonana ZMIANA NR 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania (535654). 

 
 

p.o. DYREKTORA  
podpis nieczytelny 
Wojciech Nalazek 

................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego) 


