
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

ka ncela ria@zd m. waw. pl, www.zd m.waw, pl, www.facebook. pl/zd m.wa rszawa

Warszawa, dnia 0 6 06 201I

ZDMID
ZDM _ ,2OI7,KLY

Nr postqpowania DPZI 6l I PN I 55 I 17

Miasto Stoleczne Warszawa - Zazqd Dr6g Miejskich informuje, 2e w zwiqzku du2q ilo6ciq pytai jakie
wplynely do ZamawiajQcego oraz konieczno5ciq opracowania odpowiedzi i naniesienia zmian w dokumentaQi
paetargowej, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z poin. zm.) tre56 Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia zostaje zmieniona, poprzez
zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.

Nowy termin skladania i otwarcia ofeft:

Termin skladania ofert: 12.05.2Ot7 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 12.O6.2OL7 r. godz. 11:00

Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymujQ nowe brzmtente:

,,8.12. Ofertg nale2y umie5ci6 w zamkniqtym opakowaniu, uniemo2liwiajqcym odczytanie zawarto6ci bez

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byi oznaczone nazwQ (firmq) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane:
Oferta na ,,Wykonanie rob6t budowlanych i wdroienie projektu statej organizacji ruchu dla
przebudowy ul. Miodowej, Nr postqpowania DPZl6LlPNl55lL7. Nie otwierae pzed dniem
12.06.2017 r. godz. 11:00".

,,13.1. Oferty powinny by6 zlo2one w siedzibie Zamawiajqcego w Warszawie pzy ul. Chmielnej 120, Kancelaria,

w terminie do dnia L2.O6.2O17 r. do godziny 1O:00".

,,15.1. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego prry ul. Chmielnej 120, wiWarszaw, sali nr 311,
w dniu L2.O6.2OL7 r. o godz. 11:00",

W wyniku zmiany tre6ci Specyfikadi Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamfwiajqcy dokona zmiany
tre6ci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z aft. 38 ust. 4a pK 1) ustawy Prawo zam6wipfi publicznych (Dz. U. z

2015 r. poz.2164 z po2n. zm.)

Zam6wiefi Publicznych, Zamawiajqry zamieszcza informage o zmianach na stronie internetowej.
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