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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 
 

ZMIANA Nr 2 treści SWZ, udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie  
z art.  286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r.  

poz.1129 z późn. zm.; dalej uPzp),  
 

w dniu  14.04.2022 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji, pn.: „Remonty nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy  
w 2022 r.”, Nr sprawy 018/2022. 

I. Zgodnie z art. 286 ust. 1 uPzp, Zamawiający zmienia treść SWZ wraz z załącznikami w następujący 
sposób:  

Zamawiający w § 18, ust. 2 wzoru Umowy (załącznik Nr 1 do SWZ),  dodaje lit. e) oraz lit. f), które 
otrzymują brzmienie: 
e) W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych roboty te wyceniane będą  

na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac 
dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte  
w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego.  

f) W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych  wyceniane będą na podstawie 
cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S – należy 
wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-
pomorskiego. 

Zamawiający nie przekazuje ujednoliconego tekstu wzoru Umowy.  
Powyższa zmiana Umowy zostanie wprowadzona przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 
II. Dokonana ZMIANA Nr 2 treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  

i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowania 
ofert, w związku z tym, termin składnia ofert pozostaje bez zmian. 

 
III. Dokonana ZMIANA Nr 2 treści SWZ staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 595021). 

 
 
 

p.o. Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
................................................. 

(podpis kierownika zamawiającego) 

 


