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Dotyczy: postEpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,pzebudowa sygnalizacji na skrzyZowaniu Al. NiepodlegloSci - ul. Batorego oraz Al.

NiepodlegloSci - ul. Rakowi'ecka".
Numer postgpowania: ZDMIUMIDZP l3&tPN l32l 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaru4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych (DZ. U z 2018 r' poz. 1986

z poim. zm.) w zwi1zku z dtt24 iloSci4 zadanych pytan i koniecznoSci4 wprowadzenia zmian

w dokumentacji postepowania, dokonuj e zmiany tresci istotnych warunk6w zam6wienia

poprzez zmiang terminu skladania i otwarcia ofert w nastEpuj4cy spos6b:

Nowv termin skladania i otwarcia ofert:
termin skladania ofert: 2 1.05 .2019 r. godz. 1 0 : 00

Termin otwarcia ofert: 21.05,2019r. godz. I I : 00

W zwi4zku z pov,ryZszym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe

brzmienie:
8.12. ,,Ofertg nale|y umiescid w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiaj4cym odczytanie

zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byt oznaczone

nazw4 (firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zaru4d Dr6g Miejskich

ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane

,,Przebudowa sygnalizacji na skrzyZowaniu Al. Niepodleglo5ci - ul. Batorego oraz

Al. Niepodleglosci - ul. Rakowiecka. Nr postgpowania

ZDMNMTDZPI38/PN/32I19. Nie otwiera6 przed dniem 21.05.2019 r. do godz.

11:00.". 1

13.1. ,,Oferty powinny by6 zlolone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy

ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 21.05.2019 r. do godziny 10:00."

15.1. ,,Otwarcie ofert nastEpi w siedzibie Zamawiajqcego przy ul.Chmielnej 120,

w Warszawie, w sali nr 402,w dniu 24.05.2019 r., o godz. 11:00."

Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamo,Zamawrui4cy
a o zam6wieniu zgodnie z att.38 ust. 4a ustawy Prawo

JednoczeSnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiujaiy niezwlocznie

po zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biulefnie Zart6wieit
Publicznych, zamieszcza infofmacjg o zmianach na stronie internetowej. i
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