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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Wykonanie uslugi w postaci nasadzeri zieleni wzdlu2 al. \Yojska Polskiego."
Nr postgpowania ZDMIUMTDZP|84/PN/7 2 I 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prarvo Zamowieh Publicznych (Dz. U. z
Za:9, poz. 1843) odpowiada na pltania Wykonawc6w otaz dokonuje zmiany treSci
specyfii<acji istotnych warunk6w zam6wieniapoprzezkorektg dokumentacji projektowej.
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Pytanie nr 1
Analizuj4c materialy zamieszczone na stronie powyzszego postgpowania dostrzegamy
rozbie2noSci w parametrach roSlin"

iaryzgodne ze specyfikacie. liczba szt. uvrzglqdniaskiajnig : gaturrek: IHGA BLYSZCZACA. rnin. wys.
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to ok lTsztr'na modul pasa zieleni
i ur.x2. -5ru (szeroko(c pasa zieleni
W zwiqzku z powy2szym, prosimy o informaciq o jakich paramet:'ach powinien byd material ro6linny.

OdpowiedZ:
W odpowiedzi na powyzsze pytania Zamawiajqcy 'zmienia treS6 Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zamowienia poprzez skorygowanie doktrmentacj i proj ektowej .
Pytanie nr 2
Analizuj4c materialy zamieszczone na stronie powy'Zszego postQpowania, aw szczeg6lnoSci
kryteria oceny ofert (SIWZ pkt 16) prosimy o odpowiedz:
W przypadku przedluzenii okreslr gwarancji do 36 miesigcy, gdzie naleZy uwzglgdnii
pielEgnacjg sadionych krzew6w w 3 -letnim oklebie gwdranc'yjnym.
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OdpowiedZ:
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ZamawiajEcy informujg, iz Wykorawcama wskazad w ofercie ceng rocznej gwarancji. W
gcej punktow)
przypadku-zadeklarowania w ofercie slqesu 36 mi
miesi4cach jest
Zaiawiajycy i tak podaje cerrg zatcik. Deklaracja
decyzjq wykonawcy, zaktorE nie jest ,upru*tonr,
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Jednoczesnie Zamawiaj4cy informuf e,. iz <tokoriujbikofdkty'2apiSu we wzorze umowy $ 2
,,Termin wykonania" pkt. 2.Przedmicrto,rv.! para$raf ott2'1maie brzmienie:
,,Termin zakoiczenia 30 listopada2)l9 t."

Zamowiertia, Zamawiaj 4cY
Pzp.

Nowy tepmin sklu{a}ie 1 9,!ya1eiq,ofert:
Termin skla$ania ofe(: 1i:10,?019 r. godz. 10:00
Termin otwzulcia qfgrti 15i10.2019 ,r,., gpdz.11:30
brzmienie:
Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.3., iS.S. otfim"i1
uniemozliwiaj4cym odczytanie
opakow-ariiu,
w
zamknigtym
,,8.12. Ofertg naleay umieScic
zawartoSci bez uszkodzenia tego ,gpakowania., Opakow,.4ni9, winno by(, oznaczote nvwq
(f,rrm4) i adresem Wykonawcy, zaadqesqwane qa,ad,[9s V,prVgd Dr6g Miejskich ul' Chmielna

"";!

,.iii

l.l.

221 5 5 -89 -288,

zzp@zdm.waw.Pl

i

..,..,..,
i'

l'';

1

120, 00-801 Warszawa oraz op iitne Oferta
,,Wj't r'nanie uslugi w postaci nasadzef
"u
zieleni wzdluZ al. Wojska Po, kirgo".
,'.9o".
.
Nr postgpowania ZD
przea dniem 1 5. 10.20 I 9r. do
i6,q DN fiz: tig.'Ni3
"twibiat
godz.11:30"
l

,,13.1. Oferty powinny byd zloZ,one w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w teritiiin-t 4.3 Anf lS,l0rZ!t'1r. do godziny 10:00."

,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi t,t siedziAie Zamitw\ij4cego przy ul. Chmielnej l2O,
w Warszawie, w sali nr 3ll w ani'iiils.1$.2019r:,'o go-d2:'11:30."
i',

W wyniku imiany

treSci Specyl'ikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj1cy

dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt

I

Pzp.

Zgodnie z art. l2a ust 3 Pzp niezwlocznie po zarrieszczeniu zmiany treSci ogloszenia
o zam6wieniu w Biuletynie Zarn6wieri Publicznych, Zarnawiaj4cy zamieszcza informacje
o zmianach na stronie internetowej.
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