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Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. tJ. z 2017r. poz. 1579 zpoln.
zm.) zmienia treS6 Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia, poprzez uzupelnienie
przedmiar6w rob6t i dokumentacji technicztej oraz zmianq terminu skladania i otwarcia ofert.

W zwiq.zku ze zmianqtreSci SIWZ Zarnawiajqcy przedluha termin skladania i otwarcia
ofert zgodnie z art.3 8 ust 6 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert:26.02.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.02.2018 r. godz. 10:30

Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymujQ nowe brzmienie:
,,8.12. Ofertq nale?y umieSci6 w zamkniEtym opakowaniu, uniemozliwiajqcym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by1 oznaczone nazwe
(fi.mq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

Oferta na - Wykonanie robrit budowlanych dla inwestycji pn. "Modernizacja terenriw
Targr6wka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej
i Pratuliriskiej".
Nr postppowania DPzllztPNlllll8. Nie otwierad przed dniem 26.02.2018r. do godz.
11:00"

,,13.1. Oferty powinny byd zloZone w siedzibie Zanawiajqcego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 26.02,2018r. do godziny 10:00".
,,15.1. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 311, w dniu 26.02.2018r. o godz. 11:00.".
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W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia,
Zanawiajqcy dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1

Pzp.
Zgodnie z art. l2a ust 3 Pzp niezrvlocznie po zamieszczeniu zmiarry treSci ogloszenia

o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wrefi Publicznych, Zarrawiajqcy zamieszcza informacje

o zmianach na stronie intemetowej.
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