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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

  

ZMIANA Nr 1 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 2019 r.,  

poz. 2019 z późn. zm.; dalej uPzp),  

w dniu  15.09.2021 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji, pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Kanałowej oraz Nowogrodzkiej na os. 
Okole w Bydgoszczy (Program BBO)”, Nr sprawy 034/2021. 

I. Zgodnie z art. 286 ust. 1 uPzp, Zamawiający zmienia treść SWZ wraz z załącznikami w następujący 
sposób:  
 
1. Zamawiający w formularzu ofertowym zmienia pkt 1.2) oraz 1.3), które otrzymują 

brzemiennie: 

2)  w terminie: ____ dni  od daty podpisania umowy (wpisać odpowiednio 28 dni, 35 dni lub 42 dni) 

3)  deklarujemy udzielić  gwarancji jakości  na  wykonane roboty budowlane na okres ___ lat 
/roku od daty sporządzenia ostatniego protokołu odbioru robót, zgodnie z postanowieniami 
wzoru umowy. (wpisać odpowiednio: 2 lata  lub 2,5 roku lub 3 lata)  

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje nowy ujednolicony wzór formularza 
ofertowego oznaczony „ZMIANA Nr 1 SWZ” 
 

2. Zamawiający w SWZ zmienia w pkt XXI.2.3), który otrzymuje brzemiennie: 

Kryterium Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane rozpatrywane będzie  na 
podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym  okresu gwarancji 
jakości na wykonane roboty budowlane. Zamawiający wymaga minimum 2 lat gwarancji. 
Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować  jeden z poniższych  okresów udzielania 
gwarancji jakości: 
Gwarancja jakości 2 lata –  0,00 pkt, 
Gwarancja jakości 2,5 roku – 10,00 pkt, 
Gwarancja jakości 3 lata  - 20,00 pkt. 

W tym kryterium można uzyskać  maksymalnie 20,00 punktów. 
 

II. Dokonana ZMIANA Nr 1 treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  
i nie wymaga niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.  
 

III. Dokonana ZMIANA Nr 1 treści SWZ staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 503878). 

 
 

p.o. Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

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

(podpis kierownika zamawiającego) 


