
 

 

Znak sprawy: 14/TP/2022               Warszawa, dnia 25.03.2022 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 14/TP/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, pn.: „Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do 

Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”. 

 

KOMUNIKAT NR 2 

Zmiana treści SWZ 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą 

Pzp, niniejszym przekazuje informację o zmianie treści SWZ: 

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób: 

- zmianie ulega Przedmiar stanowiący element Dokumentacji projektowej stanowiącej 

Załącznik Nr 10 do SWZ i otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

- zmianie ulega Załącznik nr 4 do Umowy - Tabela elementów rozliczeniowych (Wzór 

Umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ) i otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

- zmianie ulega SWZ - Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje 

brzmienie: 

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.05.2022r. 

- zmianie ulega SWZ Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT pkt. 1 i 2 i otrzymują brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 05.04.2022 r., do godziny 11:30. 

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, w dniu 05.04.2022 r., 

o godzinie 12:00. 

oraz zmianie ulega SWZ Rozdział XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 1 

i otrzymuje brzmienie: 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed 

upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 

1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych). 

SWZ otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 



 

 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 

są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 

2 pkt 6. 

 

Niniejsza zmiana treści SWZ stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 

są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

− SWZ – zmiana 25.03.2022; 

− Przedmiar będący elementem Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ – 

zmiana 25.03.2022; 

− Załącznik nr 4 do Umowy – Tabela elementów rozliczeniowych - 25.03.2022; 
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