
ZARZAD DROG MTEJSKTCH
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks22 620 06 08

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

Warszawa. dnia 1 0 slE, 2018

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

,,Dostawg i monta2 (wymiana) opraw oSwietleniowych zamontowanych na masztach
oSwietleniowYch"

Numer postgpowania DPZl86lPN/82l18.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z

dnia29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 15792 p6in. zm.)

dokonuje zmiany treSci Specyfrkacji Istotnych Warunk6w ZamSwrenia w nastgpujecy

spos6b:

1. Rozdzial,I[ SIWZ Formularz oferty pkt 3

Bylo:
OFERUJEMY cene waZona za wykonanie przedmiotu zam6wienia za ceng:

Czg36, _*
netto: zl slownie:
podatek YAT 

-Vobrutto: zl stownie:
*nale7y wpisat nr czgici na kt6rq jest sktadana oferta

Powinno bv6:
OFERUJEMY ceng za wykonanie przedmiotu zamSwienia:
CzgS6 _*
netto:
podatek YAT 

-Vobrutto:
*nalely wpisat nr czgici na kt6rq jest sktadana oferta

OFERUJEMY ceng za wykonanie przedmiotu zam6wienia:
Cz93(. _*
netto: zl slownie:
podatek YAT 

-Vobrutto:

*nale2y wpisat nr czgici na kt6rq jest skladana oferta

zl
zl

zl

zl
zl

zl

zl
zl

zIzI slownie:

zl slownie:

zl slownie:

A^ar\



2. Rozdzial III SIWZ Formularz oferty pkt 5

Bylo:
DEKLARUJEMY w sktadanej ofercie wydluZenie okresu swarancji zaznaczaj4c

w odpowiednim oknie ponizszej tabeli:
znakiem X

Wydlu2enie okresu gwarancji
5 lat 6 lat 7 lat

UWAGA!
Patrz pkt 16.2.2. Instrukcji dla Wykonawc6w"

Powinno bv6:

w odpowiednim oknie poni2szej tabeli:

Wydlu2enie okresu gwarancii cze56 *

5 lat 6lat I lat

Wydlu2enie okresu gwarancii cze5d *

5 lat 6 lat 1 lat

*nale2! woisat nr czgSci na ktdrq jest sktadana o.ferta

UWAGA!
Patrz pkt 16.2.2. Instrukcji dla Wykonawc6w

W zwiqzku z powylszymi zmianami Zamawtqqcy zamieszcza
oferty dostgpny na stronie www.zdm.waw.pl

Dokonan4 zmiang treSc i spec yfikacj i Zamaw iai4cy udo st gpnia n a

ze specyfikacja nie podlega udostgpnieniu na stronie internetowej.

zmod kowany Formularz

chyba

M.S. tel. 22 55-89-269; zzD@)zdtn.rvitw.rrl


