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D oty czy : postEpowania prowadzone go w trybie ptzetar gu nieo graniczone go na :

,rnonoiy buibwlane w zakresie odwodnienia dr6g na terenie m'st' Warszawy

z podzialem na trzY czgSci".

Numer postgpowan ia ZDMNM/DZP I 63 IPN I 5 5 I 19'

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaruqd Dr6g Miejskich w ZvviEzku z pytaniami

,uduny^i: lit"t Wykonawc1 onz koniecznoSci4 wprowadzenia zmian w specyfikacji

istotnych *u*ot O* Lam6wienia,zmieniatermin skladania i otwarcia ofert.

Nowv termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 12.08.2019 r. godz' 10:00

' Termin'otwarcia ofert: 12'08'2019r' godz' 11:00

W zwi4zku z powyhszym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., l5'l' otrzymuj4 nowe

brzmienie:

g.ly. ,,Ofertg naleZy umiesci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie

zawarto3ci bez uszkotlzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6 ioznaczone

nanTq(firme) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g Miejskich

ul. ChmielnaL20,00-801 Warszawa oraz opisane

,,Roboty budowlane w zakresie odwodnienia drt6g na terenie m.st. WarszaW z
podziallm na trry. czgSci. Nr postgpowania ZDMNM|DZPI63IPN/55/19. Nie

otwierad przed dniem 12-08.2019 r. do godz. Ll:00"'
13.1. ,,Oferty powinny by6 zloaone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy

ul. Chmielnej I2},Kancelaria, w terminie do dnia 12.08,2019 r. do godziny L0:00."

15.1. ,,Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Chmielnej I20,

w Warszawie, w sali nr 311, w dniu 12.08.2018 r., o godz. 11:00'"

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6nvienia,

Zamawiajqcy dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z afi.38 ustl 4a pkt l)
ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

JednoczeSnie zgodnie 'z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj4cy niezwlocznie

po zarnieszczeniu trrriuny tresci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieh

Publicznych; zamieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
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