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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetargtt nieograniczonego na "

1. Doswietlenie przej56 dla pieszych na terenie dzielnic:

Cz9S6 I
2. Doiwietlenie przejSd dla piesrych na terenie dzielnic:

Poludnie, Targ6wek, Zoliborz - Cz93(' 2

3. DoSwietlenie przejsd dla piesrych na terenie dzielnic:

Wilan6w -C293('3
4. Doswietlenie przej56 dla piesrych na terenie dzielnic:

Ursus, Wola - CzgS(, 4"

Mokot6w, UrsYn6w, WlochY -

Bialolgka, BielanY, Praga

Rembert6w, Wawer, Wesola,

Bemowo, Ochota, Sr6dmieScie,

Numer postgpowa nia DZP 127 nN 123 | 19'
.::

,Miasto Stoleczne Warszawa - Zaru4d Dr6g Miejskich na podstawie art..38_lt^t- a

urtu*y i in ia 29 stycznia 2004 prawo zam6wieri publicznych (DZ. rJ z 2018 r. poz. 1986 z

po1n. zm.) odpowiada na pytanie wykonawcy o:az. dokonuje zmrany treScir istotnych

warunk6w.zam6wieni a p oprzez zmianE terminu skladania i otwarcia ofert'

Pytanie nr I
Ze wzglgdu na duzy zakres dokumentacji projektowej wymagaj4cej ptzeanalizowania'

,*ru.uiry sig do panstwa z proSb4 o przedlukenie terminu skladania i otwarcia ofert do dnia

30 kwietnia 2019.
OdpowiedZ;
Zamawiajycy wyra2a zgodg na zmiang terminu i zgodnie z art' 38 ust' 4 ustawy Pzp

zmienia tre56 istottty"h warunk6w zam6wienil poprzez zmiang terminu skladania i

otwarcia ofert w nastgpuj4cy spos6b:

Nowy termin skladania ofert: 30.04.2019r. godz' 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 30.04.2019r. godz. 11:00'

tt



W nvi4zku zpowyinrymz

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

,,8.12. Ofertg naleLy umie5cid w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiajqcym
odczytanie zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byd

ozna'czone nazwq (firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g
Miejskich ul. Chmielna 1201 00-801 Warszawa oraz opisane

,,Oferta na L. DoSwietlenie przej56 dla piesrych na terenie dzielnic: Mokot6w, Ursyn6w,
Wlochy - Cz9S6 I

2. DoSwietlenie przej56 dla pieszych na terenie dzielnic: Bialolgka, Bielany, Praga

Poludnie, Targ6wek, Zolib oqz - CzgS(. 2

3. DoSwietlenie przej5d dla pieszych na terenie dzielnic: Rembert6w, Wawer,
Wesola, Wilan6w - Czg56 3

4. Do5wietlenie przejSd dla pieszych na terenie dzielnic: Bemowo, Ochota,
Sr6dmieScie, Ursus, Wola CzgSd 4" Nr postgpowania DZP1}7tPNlz3llg
Nie otwierad przed dniem 30.04.2019r. do godz. 11:00".

- w Rozdziale I SIWZ pkt 13.1. otrzvmuie nowe brzmienie:

,,13.1. Oferty winny by('zlohone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do 30.04.2019r. 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 I (parter), w dniu 30.04.2019r. o godz. 11:00."

Zamawiajqcy zgodnie z art. iZa ust 3 ustawy Pzp niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany
treSci ogloszenia o zam6wieniu w biuletynie Zam6wieri Publicznych zamieszcza informacjg o
zmianach na stronie internetowei.

l/\i'. I
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