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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,rProgram rozrvoju ruchu rowerowego w m.st. Warsiawa.t'

Nr postgpowania ZDMJUMIDZP I 40 tPN 134 I 19

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzg! Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia29 stycznia2004r. Prawo zamtiwiefi publicznych (Dz. IJ. z20l8r. poz. 1986)
wyja5nia treSi SIWZ oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia tresi Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zamowieria, poprzez uszlzegSlowienie przedmiar6w rob6t, oraz
zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.

Pytanie 1:
W nawiqzaniu do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie
ptzetargu nieograniczonego na: ,oProgram rozwoju ruchu rowerowego w m.st. Warszawa.",
zwracafiry sig z propozycjqzmiany warunku :

Aktualna treSi:

,,Program rozwoju ruchu rowerowego miasta lub obszaru miasta powyzej 2Q0 tvs.
mie,szkaric6w lub inny dokument strategiczny o charakterze planistycznym i o tematyce
nir4zanej z rozwojem ruchu rowerowego dla obszaru miejskiego powyzej 200 tys.
mieszkaric6w w iloSci 1."
Proponowanazmiana: .: 

.

,,Program rozwoju ruchu rowerowego miasta lub obszaru miasta powy2ej 150 tys.
mieszkaric6w lub inny dokument strategiczny o charakterze planistycznym i o tematyce
zwi4zanej z ronttojem ruchu rowerowego dla obszaru miejskiego powyzej 200 tys.
mieszkaric6w w ilo6ci 1. 

,

OdpowiedZ: , 
"

Zarnawiaj1cy nie wyrulazgody na zmiang tresci warunku.

Pytanie 2:
W nawi4zaniu do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: ,,Progr4m rozwoju,nrchu rowerowego w m.st. 'Warszawa.'0,

zwracamy sig z uprzejm4 proSb4 o wydluzenie terrninu skladania ofert do 3 czerwca2}lg r.
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OdpowiedZ:
Zarnawrajqcy wyruinzgodg naprzedhtzenie terrninL stiaUania i otwarcia ofert.

W nri4zku z powyhszym Zamawi ajqcy przedluZa termin skladania i otwarcia ofert
zgodniezart.38ust6Pzp. r' i Iir"'':'r';

..., ,.i .

Noo.y termin skladaniiri otrvarcia ofert:
Termin skladania ofert: 04.06.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.06.2019 r. godz. 10:30

Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.1.n 15.f. otrzymuj4 nowe bnmienie:
,,8,I2.rrOferta na: ,rProgram Rozwoju Ruehu 'Rowerowego.". Nr postgpowania
ZDMrcMDZPl40tPNl34/l9. Nie otwierad przed dniem 04.06.2019 r. do godz. 10:30".

,,13.1. Oferty powinny by6, zloilone w siedzibie Zamaviaj4cego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 04.06.20f9 r do godziny 10:00."

,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul.Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 311, w dniu 04.06.2019 r., o godz. 10:30".

W wyniku zmiany tre5ci Speeyfikacji Istotnych:ffarunk6w Zam6irenia,Zamawiajqcy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4apk. I Pzp.

Zgodnre z art. l2aust 3 Pzp niezwloczniu po ,*oieszczeniu zmiany tresci ogloszenia
o zam6wieniu w Biuletynie Zan6wrci Publicznych,.Zarnaitriaj4cy zawrieszcza informacje
o zmianach na stronie internetowej. l, ii ' -.' .'i
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