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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargl nieograniczonego na: ,,Wykonanie
rob6t budowlanychw zwi4zku z realizacj4 inwestycji pn.,,Budowa drogi rowerowej
w zdlu? ul. Pulawskiej ".
Nr postgpowania DPA SlnN 150/13.

Miasto Stoteczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia2OO4r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. IJ.22017 r.
poz. 1579 z p62n. zm.) odpowiada na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia popruez zmiang terminu sktadania i otwarcia
ofert w zwi4zku z koniecznoSci4 zamieszczenia prawidlowych przedmiarSw robSt (czgsc 2 -
strona zachodnia).

Pytanie nr 1

Czy przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg?
OdpowiedZ:
Inwestycja nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowg.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 2.05.2018 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 2.05.2018 r. g. 10:30

w zwi4zku z powy?szym w rozdziale I SrwZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe
brzmienie:
8.I2. ,,Ofertg nale|y umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie
zawarto6ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byt oznaczone nazwE
(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane ,,Oferta na Wykonanie rob6t budowlanych w
zwi4zku z realizacj4 inwestycji pn. ,,Budowa drogi rowerowej wzdhtL ul. Pulawskiej".
Nr postgpowania DPZ51IPN/50/18. Nie otwierad przed dniem 02.05.2018 r. do godz.
10:30".
13.1. ,,Oferty powinny by6 zlohone w siedzibie Zamawiajqcego w Warszawie przy

ul. Chmielnej l2O, Kancelaria, w terminie do dnia 02.05.2018 r. do godziny 10:00."
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15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie ZamawiajEcego przy ul. Chmiglnej l2O,
w Warszawie, w sali nr 311, w dniu 02.05.2018 r. , o godz. 10:30."

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany treSci ogtoszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt l) ustawy PZP.
JednoczeSnie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy PZP, Zarnawiajqcy niezwlocznie po
zanieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zarn6wieh Publicznych,
zarrieszcza informacj g o zmianach na stronie internetowej.
W zalqczeniu przedmiary robot.
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