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Dqt.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Badania
archeologi czne przy ul. Ossowskiego w Warszawie

Numer postgpowania DZP l2&tPN l24l 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych (DZ. U z 2OI8 r. poz. 1986 z
p62n. zm.) odpowiada na pytania wykonawcy oraz dokonuje zmiany treSci istotnych
warunk6w zam6wienia, poprzez zalqczenie zmodyfikowanego formularza cenowego tj.
zal1cznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr I
Proszg podai dokladny obszar (np. w m2 lub arach), przeznaczony do badari
archeologicznych, zgodnie z decyzj1 konserwatorskq nr W2572/20I8. Przedstawiony
zal4cznik graficzny, w kt6rym obszar do badan archeologicznych zaznaczono na czerwono
nie zawiera skali, dlatego cig2ko z niego dokona6 tego obliczenia.
Odpowiedi:
Dokladny obszar badaf bgdzie wynikal z odkrytego zakresu. W formularzu cenowym
Wykonawca wska2e ceng za I ar, a rozliczenie nast4pi na podstawie rzeczywistego
zakresu prac. Natomiast szacujemy i2 obszar objgty pracami bgdzie wynosil 20 ar6w.
Zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiaj4cy dokonuje zmiany treSci istotnych
warunk6w zam6wienia poprzez zal4czenie zmodyfikowanego formularza cenowego
(zal4cznik nr 5 do SIWZ)

Pytanie nr 2
Bardzo proszg podad glgbokoSd, na kt6rej zlokalizowano bruki kamienne i okreslii obszar,
jaki zajmuj4.
OdpowiedZ:
Bruk znajduje sig na glgboko5ci ok.20-40 cm, dokladny obszar nie jest w tej chwili
mo2liwy do okreSlenia. Orientacyjny obszar prac wyznaczono w decyzji MWKZ, a
rozliczenie prac nast4pi na podstawie rzeczywistego zakresu prac.



Zamawiaj4cy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treSd istotnych warunk6w
zam6wieniapoprzez zmiang terminu skladania i otwarcia ofert w nastgpuj4cy spos6b:

Nowy termin skladania ofert: 26.04.2019r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 26.04.2019r. godz. 11:30.

W zwi4zku zpowyLszymz

- w rozdziale I SIWZ pkt 8.12. otrzvmuie nowe brzmienie:

,18.12. Ofertg naleZy umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiajqcym
odczytanie zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6

oznaczone nazw1 (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g
Miejskich ul. Chmielnal20r 00-801 Warszawa oraz opisane

,,Oferta na Badania archeologiczne przy ul. Ossowskiego w Warszawie.

Nr postgpowania DZP/28tPNl24ll9. Nie otwiera6 przed dniem 26.04.2019 r. do godz.

11.:30"

- w Rozdziale I SIWZ pkt 13.l.. otrzvmuie nowe brzmienie:

,rl3.l. Oferty winny by6, zloLone w siedzibie Zamawiajqcego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do 26.04.2019r. do godz. 10:00."

- w Rozdziale I SIWZ pkt 15.1. otrzvmuie nowe brzmienie:

,,15.1. Otwarcie ofert nastQpi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, sala nr L (parter), w dniu 26.04.2019r. o godz. 1.1:30."

W wyniku zmiany tre6ci specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiapcy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkl) ustawy Prawo
Zam6wren Publicznych.

Zamawiaj1cy niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia p zam6wieniu w
Biuletynie Zam6wien Publicznych zamieszcza informacjg o zmianach na s,tioiie internetowej.
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Zal4cznlk:

Zmodyfikowany formularz cenowy - zalacznik nr 5 do SIWZ \
\
\

A.G. email: zzp @zdm.waw.pl


