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NP.26.2.3.23.BM Kraków, dnia 15 lutego 2023r.  
 
Do wszystkich Wykonawców 

 
Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.3.23.BM, którego przedmiotem jest wyłonienie 
Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach 
przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w 
Krakowie. 
 

Pytanie i odpowiedź, modyfikacje do SWZ 
w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert  

oraz zmiana terminu związania ofertą  
 

Szanowni Państwo, 
Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi oraz 

modyfikacji do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu 
na wyżej opisany zakres przedmiotowy, jak również informuje o przesunięciu 
terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21 lutego 2023r., przy czym godziny 
składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie 
terminu związania ofertą na dzień 22 marca 2023r. 
Pytanie nr 55: 
W związku z udzielonymi w dn. 14.02.2023 r. odpowiedziami Zamawiającego na 
pytania do przetargu dot. wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w zakresie 
budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w 
ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 
rzeki Rudawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr 
NP.26.2.3.23.BM: 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert 
do dn. 21.02.2023. Związane jest to z weryfikacją wycen dostawców i 
podwykonawców z uwzględnieniem zmian jakie pojawiły się w odpowiedziach. 
Odpowiedź nr 55: 
Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 21 
lutego 2023r. 
 

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 3 
w zakresie terminów składania i otwarcia ofert 

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na 
dzień 21 lutego 2023r., w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. 

 
Stosowna zmiana zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 
MODYFIKACJA DO SWZ Nr 4 

w zakresie zmiany terminu związania ofertą 
Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 
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dni na dzień 22 marca 2023r., w postępowaniu na wyżej opisany zakres 
przedmiotowy. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, 

oraz modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich 
zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność 
przedłużenia terminu składania ofert.  

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż termin składania i otwarcia ofert 
ulegają zmianie na dzień 21 lutego 2023r., przy czym godziny składania ofert i ich 
otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian. 

 
Z poważaniem, 

 
Otrzymują: 
1. Uczestnicy postępowania; 
2. Strona internetowa postępowania; 
3. a/a. 
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