
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa drogi rowerowej w śladzie dawnej bocznicy kolejowej na odcinku od ul. Przędzalnianej do ul. Milionowej z

łącznikiem do Al. Piłsudskiego wraz z prawem opcji w zakresie budowy wyniesionego ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364429563

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Piotrkowska 175

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-447

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112062

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00094196

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą: 
2023/BZP 00044894/02/P

Po zmianie: 
2023/BZP 00044894/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
9

Po zmianie: 
8

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
[numeracja zgodna z SWZ]
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
3.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę i/lub przebudowę ścieżki rowerowej/drogi
rowerowej i/lub ciągu pieszo-rowerowego wraz z chodnikiem na terenie miejskim w ramach jednego lub dwóch kontraktów o
łącznej wartości nie mniejszej niż:
- dla części I: 1 300 000,00 zł brutto,
- dla części II: 4 800 000,00 zł brutto,
UWAGA: W przypadku składania oferty na obie części zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, spełnienie warunku opisanego dla części drugiej.
3.4.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
3.4.2.1. Dla części I:
- jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu
robotami budowlanymi ww. specjalności,
- jedną osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych
- jedną osobę na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. 
3.4.2.2. Dla części II:
- jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu
robotami budowlanymi ww. specjalności,
- jedną osobę na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. 
Uwaga: W przypadku składania oferty na obie części zamówienia Wykonawca może wykazać, te same osoby, na
potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3.4.2.
3.4.3. Przez pojęcie/pojęcia:
3.4.3.1. „budowa”, „przebudowa”, rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6, 7a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;
3.4.3.2.„ciąg pieszo-rowerowy (droga dla pieszych i rowerów)”– rozumie się przestrzeń dla pieszych i rowerzystów
oznakowana znakami C-16 i C13 szczegółowo opisana w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
3.4.3.3. „teren miejski” rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta;
3.4.3.4.„Ścieżka rowerowa (droga dla rowerów, droga rowerowa)" – rozumie się drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu
rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, określoną w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym. jest oddzielona od jezdni konstrukcyjnie (np. krawężnikiem) lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego (np. barierami). Droga dla rowerów– jest oddzielona od jezdni konstrukcyjnie (np. krawężnikiem) lub za
pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. barierami).
3.4.4. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 Pzp, zamawiający wymaga, aby jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych, o
których mowa w warunku określonym w pkt 3.4.1. SWZ, z zastrzeżeniem pkt 3.4.6.
3.4.5. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający z zastrzeżeniem punktu 3.4.6.
nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie
wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w
zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której
wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum uczestniczył w realizacji roboty budowlanej, która obejmowała swoim
zakresem budowę i/lub przebudowę ścieżki rowerowej/drogi rowerowej i/lub ciągu pieszo-rowerowego wraz z chodnikiem na
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terenie miejskim w ramach jednego kontraktu o wartości 1 300 000,00 zł brutto, ale faktycznie wykonywał wyłącznie zakres
prac związany z budową chodnika. Zatem nie może się w celu wykazania spełniania warunku posłużyć doświadczeniem
całego konsorcjum, gdyż faktycznie nie wykonywał całego zakresu prac.
Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum uczestniczył w realizacji roboty budowlanej, która obejmowała swoim
zakresem budowę i/lub przebudowę ścieżki rowerowej/drogi rowerowej i/lub ciągu pieszo-rowerowego wraz z chodnikiem na
terenie miejskim w ramach jednego kontraktu o wartości 4 800 000,00 zł brutto, ale faktycznie wykonywał wyłącznie zakres
prac związany z budową chodnika. Zatem nie może się w celu wykazania spełniania warunku posłużyć doświadczeniem
całego konsorcjum, gdyż faktycznie nie wykonywał całego zakresu prac.
3.4.6. W przypadku gdy ofertę w niniejszym postępowaniu składa konsorcjum / spółka cywilna w takim samym składzie
podmiotowym (lub szerszym), w jakim realizowali wykazywaną robotę budowlaną, Zamawiający nie będzie badał wartości i
zakresu robót wykonanych przez poszczególnych wykonawców.
3.4.7. W przypadku zamówień/kontraktów obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego, należy
wyodrębnić rzeczowo i wykazać odpowiednio zakres i wartość robót budowlanych zgodnych z zakresem określonym w pkt.
3.4.1.
3.4.8. Zamawiający dopuszcza wykazanie robót budowlanych wykonanych w trybie zaprojektuj i wybuduj. W tym przypadku
w wykazie robót budowlanych należy osobno podać zakres i wartość wykonanych robót budowlanych, potwierdzający
spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wartość wykazanych robót budowlanych nie powinna być mniejsza niż dla
części I - 1 300 000 PLN dla części II- 4 800 000 PLN 
3.4.9. W przypadku wykazywania warunku, o którym mowa w pkt. 3.4.2. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 118 Pzp Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 
3.4.10. Uprawnienia, o których mowa w pkt 3.4.2. powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie
koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie.
3.4.11. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3.4.12. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

Po zmianie: 
[numeracja zgodna z SWZ]
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
3.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
„w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę i/lub przebudowę ścieżki rowerowej/drogi
rowerowej i/lub ciągu pieszo-rowerowego i/lub drogi publicznej/dróg publicznych wraz z chodnikiem na terenie miejskim w
ramach jednego lub dwóch kontraktów o łącznej wartości nie mniejszej niż: 
- dla części I: 1 300 000,00 zł brutto, 
- dla części II: 4 800 000,00 zł brutto, 
UWAGA: W przypadku składania oferty na obie części zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, spełnienie warunku opisanego dla części drugiej.”
3.4.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
3.4.2.1. Dla części I:
- jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu
robotami budowlanymi ww. specjalności,
- jedną osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych
- jedną osobę na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
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budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. 
3.4.2.2. Dla części II:
- jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu
robotami budowlanymi ww. specjalności,
- jedną osobę na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. 
Uwaga: W przypadku składania oferty na obie części zamówienia Wykonawca może wykazać, te same osoby, na
potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3.4.2.
3.4.3. Przez pojęcie/pojęcia:
3.4.3.1. „budowa”, „przebudowa”, rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6, 7a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;
3.4.3.2.„ciąg pieszo-rowerowy (droga dla pieszych i rowerów)”– rozumie się przestrzeń dla pieszych i rowerzystów
oznakowana znakami C-16 i C13 szczegółowo opisana w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
3.4.3.3. „teren miejski” rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta;
3.4.3.4.„Ścieżka rowerowa (droga dla rowerów, droga rowerowa)" – rozumie się drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu
rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, określoną w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym. jest oddzielona od jezdni konstrukcyjnie (np. krawężnikiem) lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego (np. barierami). Droga dla rowerów– jest oddzielona od jezdni konstrukcyjnie (np. krawężnikiem) lub za
pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. barierami).
3.4.3.5.„Droga publiczna” zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – jest to
droga zaliczona do jednej z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej), z której może korzystać każdy,
zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
3.4.4. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 Pzp, zamawiający wymaga, aby jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych, o
których mowa w warunku określonym w pkt 3.4.1. SWZ, z zastrzeżeniem pkt 3.4.6.
3.4.5. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający z zastrzeżeniem punktu 3.4.6.
nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie
wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w
zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której
wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum uczestniczył w realizacji roboty budowlanej, która obejmowała swoim
zakresem budowę i/lub przebudowę ścieżki rowerowej/drogi rowerowej i/lub ciągu pieszo-rowerowego i/lub drogi publicznej/
dróg publicznych wraz z chodnikiem na terenie miejskim w ramach jednego kontraktu o wartości 1 300 000,00 zł brutto, ale
faktycznie wykonywał wyłącznie zakres prac związany z budową chodnika. Zatem nie może się w celu wykazania spełniania
warunku posłużyć doświadczeniem całego konsorcjum, gdyż faktycznie nie wykonywał całego zakresu prac.
Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum uczestniczył w realizacji roboty budowlanej, która obejmowała swoim
zakresem budowę i/lub przebudowę ścieżki rowerowej/drogi rowerowej i/lub ciągu pieszo-rowerowego i/lub drogi
publicznej/dróg publicznych wraz z chodnikiem na terenie miejskim w ramach jednego kontraktu o wartości 4 800 000,00 zł
brutto, ale faktycznie wykonywał wyłącznie zakres prac związany z budową chodnika. Zatem nie może się w celu wykazania
spełniania warunku posłużyć doświadczeniem całego konsorcjum, gdyż faktycznie nie wykonywał całego zakresu prac.
3.4.6. W przypadku gdy ofertę w niniejszym postępowaniu składa konsorcjum / spółka cywilna w takim samym składzie
podmiotowym (lub szerszym), w jakim realizowali wykazywaną robotę budowlaną, Zamawiający nie będzie badał wartości i
zakresu robót wykonanych przez poszczególnych wykonawców.
3.4.7. W przypadku zamówień/kontraktów obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego, należy
wyodrębnić rzeczowo i wykazać odpowiednio zakres i wartość robót budowlanych zgodnych z zakresem określonym w pkt.
3.4.1.
3.4.8. Zamawiający dopuszcza wykazanie robót budowlanych wykonanych w trybie zaprojektuj i wybuduj. W tym przypadku
w wykazie robót budowlanych należy osobno podać zakres i wartość wykonanych robót budowlanych, potwierdzający
spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wartość wykazanych robót budowlanych nie powinna być mniejsza niż dla
części I - 1 300 000 PLN dla części II- 4 800 000 PLN 
3.4.9. W przypadku wykazywania warunku, o którym mowa w pkt. 3.4.2. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 118 Pzp Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 
3.4.10. Uprawnienia, o których mowa w pkt 3.4.2. powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie
koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie.
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3.4.11. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3.4.12. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2023-03-01 12:00

Po zmianie: 
2023-03-07 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2023-03-01 13:00

Po zmianie: 
2023-03-07 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2023-03-30

Po zmianie: 
2023-04-05
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