
 

 
 

 
ZU-227/SWZ-26/52/MŁ/2022                                           Gdynia, dnia  25.11.2022 r.  
 

 
 
   Do wiadomości Wykonawców 

 

dot.: Zmiana treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu  
nieograniczonym na: „Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach 
w Porcie Gdynia w latach 2023-2024”. 

 
 

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.” 
zmienia  treść SWZ w przedmiotowym postępowaniu: 

 

I. Zmienia się termin składania i termin otwarcia ofert, w związku z tym dokonuje się  
     następujących zmian w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu: 

 

      Rozdział X  (Opis sposobu przygotowania oferty) ust. 12 SWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„12.Wykonawca składa ofertę w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie z napisem: 
 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, Dział Zamówień, pokój 331  

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wydobywanie 
drobnych przeszkód podwodnych w Porcie Gdynia S.A. w latach 2023-2024”; 

Nie otwierać przed dniem 06.12.2022 r., godz. 10:00. 

W przypadku braku powyższego opisu na kopercie, Zamawiający będzie traktował taką ofertę 
jako „zwykłą” korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem 
otwarcia ofert” 
 

 Rozdział XI (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 3 oraz ust. 4 SWZ 
otrzymują brzmienie: 

„3.  Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.12.2022 r. do godziny 09:30 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZMPG S.A. przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni, w sali 
nr 324 w dniu 06.12.2022 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert jest jawne” 
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Ust. 9 i ust. 11 w Ogłoszeniu o zamówieniu otrzymują brzmienie:  

 

„9. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.  
przy ul. Rotterdamskiej 9 w Kancelarii Ogólnej pok. 20 (parter) w terminie do dnia  
06.12.2022 r. do godziny 09:30. 

11. Otwarcie ofert nastąpi w budynku ZMPG S.A. w sali nr  324 w dniu 06.12.2022 r.  o godz. 
10:00. Otwarcie ofert jest jawne.” 
 

Podpisał (-) 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
 

Mikołaj Grabowski 

 


