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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdltti, al. Jana Pawla
II - etap II, odcinek od Ronda ONZ do Ronda Czterdziestolatka w Warszawie

Nr postEpowania DZP I 64lPNl 57 I 15.

W zwiq.zku z pytaniami, kt6re wplynEly od Wykonawcy ortv konieczno6ci4 dokonania

zmiantreSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zarn6wrcnia, Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd

Dr6g Miejskich przedfuZa termin skladania i otwarcia ofert.

Nowy termin skladania ofert: 13.11.2015 r. godz. 10:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 13.11.2015 r. godz. 11:00.

W zwiq,zku z powylszym w rczdziale I SIWZ pkt 9.14., 12.1., 14.I. otrzymuj4 nowe

brzmienie:
g.14. ,,OfertE nale1y umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiajqcym odczytanie zawarto6ci

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byl oznaczone nazw4 (firmq) i adresem

Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801

Warszawa oraz opisane

,,Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej

wzdlut at. Jana Pawla II - etap II, odcinek od Ronda ONZ do Ronda Czterdziestolatka
w Warszawie."

Nr postppowania DZP | 64tPN | 57 | 15.

Nie otwierad przed dniem 13.11.2015 r. do godz. 11:00 ".

l1.l. ,,Oferty winny byl zloaone w siedzibie Zarnawiaj4cego w Warszawie przy ul. Chmielnej

120, Kancelaria - pok. 15, w terminie do dnia 13.11.2015 r. do godziny 10:00".

14.1. ,,Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Chmielnej 120, w
warszawie, w pokoju nr 402,w dniu 13.11.2015 r. o godz. 11:00".

DZP|A.R./tel. (22) 55-89-168 a.rupacz@zdm.waw'pl



W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wieni4 Zatnawiajqcy
dokona zmiany teSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z20l3r. Nr 907 zp6in. an.).

JednoczeSnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zarnawiajqcy uenilocznie po
zarnieszczeniu zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wief Publicznych,
zarrieszczainformacjE o anianach w swojej siedzibie orazna stronie internetowej.

MIEJSKICH

Otrzvmuie:
Wykonawcy biorqpy udzial w postgpowaniu
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