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ZU/227/SWZ-25/16/MG/2022      Gdynia, dnia 13.10.2022 r. 

 

 

do wiadomości Wykonawców 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Obsługę portierni w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego 60 – 

kompleks funkcjonalnie połączonych budynków od A1 do A4, przy ul. Polskiej 43 i 41 – 

kompleks funkcjonalnie połączonych budynków, przy Al. Solidarności 1C oraz przy ul. 

Kontenerowej 27 – dwie portiernie magazynu wysokiego składowania. 

Numer sprawy: ZNN-E/227/SWZ-25/KJ/MG/2022 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., na podstawie § 8 ust. 7 Regulaminu udzielania 

zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., dokonuje 

zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert w następujący sposób: 

1. Zmienia się treść Rozdziału XI ust. 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

Było: 

Wykonawca składa ofertę w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie z napisem: 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, 

Dział Zamówień, pok. nr 330 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Obsługa portierni w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego  

60 – kompleks funkcjonalnie połączonych budynków od A1 do A4, przy ul. Polskiej  

43 i 41 – kompleks funkcjonalnie połączonych budynków, przy Al. Solidarności 1C oraz  

przy ul. Kontenerowej 27 – dwie portiernie magazynu wysokiego składowania” 

 

Nie otwierać przed dniem 17.10.2022 r., do godz. 11:00. 

 

 Jest: 

Wykonawca składa ofertę w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie z napisem: 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, 

Dział Zamówień, pok. nr 330 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Obsługa portierni w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego  

60 – kompleks funkcjonalnie połączonych budynków od A1 do A4, przy ul. Polskiej  

43 i 41 – kompleks funkcjonalnie połączonych budynków, przy Al. Solidarności 1C oraz  

przy ul. Kontenerowej 27 – dwie portiernie magazynu wysokiego składowania” 

 

Nie otwierać przed dniem 20.10.2022 r., do godz. 11:00. 
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2. Zmienia się treść Rozdziału XII ust. 3 i 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

Było: 

3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2022 r. do godz. 10.30. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w budynku ZMPG S.A. w Sali narad klatka A, IV piętro w dniu 

17.10.2022. r. o godz. 11.00.  

 

Jest: 

3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2022 r. do godziny 10:30. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w budynku ZMPG S.A. w Sali narad klatka A, IV piętro w dniu  

20.10.2022 r. o godz. 11:00. 

 

 

 

Podpisał: 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Mikołaj Grabowski 

 

 


