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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 ulicy Kruczkowskiego - czgsd i;
2. Przebudowg drogi w zakresie oSwietlenia drogowego na ulicy Siawki - czgs(.2;
3. Przebudowg drogi w zakresie oswietlenia drogowego na ulicy
Podczasryr[skiego - czgs d 3. " Nr postgpow a nia zDMNMtDZp I 37/pN/3 I /l 9.

W ^+^r,^* -^^r-konieczno :nffi:;fi:r_:[T],il:ffiStoleczne skladania i otwarcia ofert.

Skladanie ofert: 05.06.2019 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 05.06.2019 r. g. 10:30

w zwi4zku zpowyzszym w rozdziale I SIWZ pkt g.l-1., 13.1., 15.1., otrzymui4 nowe
brzmienie:

8'12' Ofertg nalezy umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiaj4cym odczytanie
zawartosci bez.uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byc oznaczone
nazw4 (firme) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d,Dr6g Miejskich
ul' Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane ,,1. Przebudowa drogi w zakresie
oSwietlenia drogowego na ulicy Kruczkowskiego; Budowa stacji ladlwania
pojazd6w na ulicy Kruczkowskiego - czgsd 1;i.Przebudowa diogi w zakresie
oSwietlenia drogowego na ulicy Stau'ki -czg56 2; 3. Przebudowa jrogi w zakresie
oswietlenia drogowego na uricy podczasryraskiego - czgsd 3,,. Nr postipowania
ZDMJUMIDZPBTPNBI/19. Nie otwierad po"i dniem 05.06.20i9r. do godz.
10:30".

13'1' oferty powinny by6 zlo2one w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie ptzy
ul- Chmielnej 120, Kancelaria, w terminib do dnia 05.06.2-019i. do godziny l0:00.

15.1 . ,,otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamay iai4cego przy ul. chmieliej l2o, w
warszawie, w sali nr 31r, w dniu 05.06.20r-9.. ,'o !oaz. 10:30.

|- wrniku zmiany. tresci Specyfikacji Istotnych warunk6w Zarnowienirl, ,u u*iajqcy
dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 rrt ;; pr., iil", wy pzp.
JednoczeSnie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajqcy niezwlocznie pozarnieszczeniu zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie iaiowieri publi cznych,zarnieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
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