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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,1. Przebudowg drogi w zakresie o5wietlenia drogowego na ulicy Kruczkowskiego;
Budowg stacji ladowania pojazdriw na uricy Kruczkowskiego - czgs6 i;
2. Przebudowg drogi w zakresie oSwietlenia drogowego ,a olicy Siawki - czgs( 2;
3. Przebudowg drogi w zakresie oswietlenia drogowego na ulicy
Podczasryriskiego - czg56 3. " Nr postgpowa nia zDMNMtDZp I 37lpN/3 I /l 9.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4,J, Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wiert Publicznych (Dz. i. z
2018, poz. 1986 zp62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy orazdokonuje zmiany treSci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieniapoprzezpoprawg dokumentacji projektowej dla
czgSci l, oraz zmiang terminu skladania i otwarcia ofert. 

-

Pytanie I
zwracamy sig z prosb4 o udostgpnienie plik6w, kt6re powinny znajdowa6 sig w n/w
katalogach:

1. Kruczkowskiego (d. Herberta)-oSwietlenie i stacja/Oswietleni e-pB/Zal4czniki/2.
Uzgodnienia trasowe - ZDM oSwietlenie
2. Kruczkowski e go (d. Herberta)-o Swi etlenie i stacj a/OSwi etleni e-pB I Zal4cznlki I
Protok6l z narady koordynacyjnej
3. Kruczkowskiego (d. Herberta)-oSwietlenie i stacja/Oswietlenie-pWl0. Warunki
techniczne odtworzenia nawierzchni
4. Kruczkowskiego (d. Herberta)-oSwietlenie i stacjuOswietlenie-PW/l 1. Uzgodnienie
przeniesienia oznakowania pionowego
5. Kruczkowskiego (d. Herberta)-oswietlenie i stacja/.Stacja tr adowania
poj azd6w IPB I Zal4czniki / 2 IJ zgo dnienie ZDM
6. Kruczkowskiego (d. Herberta)-oswietlenie i stacj a/stacj a Ladowania
poj azd6wlPB I Zal1cznikil 3 tJ zgo dnienie ZZW
7 . Krwzkowskiego (d. Herberta)-oswietlenie i stacj a/stacja Ladowania
poj az d 6 w/P B I ZalEczniki I 4 tJ zgo dni eni e ZU D

q
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OdpowiedZ
Zamawiajqcy zamieszcza poprawionq dokumentacjg projektow4 dla czgsci 1 w odrgbnym
pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl .

Nowy termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 29.05.2019 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 29.05.2019 r. g. 10:30

w zwi4zku zpowyzszym w rozdziale I SIWZ pkt 8.13., 13.1., 15.1., otrzymuj4 nowe
brzmienie:

8.12. Ofertgnale?y umiescii w zamknigtym opakowairiu, uniemozliwiaj4cym odczytanie
zawarto6ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by1, oznaczone
nazwq (firme) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich
ul. Chmielna 720,00-801 Warszawa oraz opisane ,,1. Przebudowa drogi w zakresie
o6wietlenia drogowego na ulicy Kruczkowskiego; Budowa stacji ladowania
pojazd6w na ulicy Kruczkowskiego - czgsd l;2.Przebudowa drogi w zakresie
oSwietlenia drogowego na ulicy Stawki - czgil(,2; 3. Przebudowa drogi w zakresie
oSwietlenia drogowego na ulicy Podczasryriskiego - czg56 3". Nr postgpowania
ZDMIUNIf.TDZP 137 tPN/3 1/1 9. Nie otwier a(. przed dniem 29.05.2019r. do godz.
10:30".

13'1. Oferty powinny by6 zloilone w siedzibie T.arnawiaj4cego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 29.05.2019r. do godziny 10:00.

15.1. ,,otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj1cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 311, w dniu 29.05.2019r. , o godz. 10:30.

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zarnowienia, Zamawiaj1cy
dokona zmiarty treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt l) ustawy pzp.- '

JednoczeSnie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiaj4cy niezwlotznie po
zamieszczeniu zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie iarrrOwieri publi"rryih,
zamieszcza informacjg o zmianach na stronie interneto.arej.
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