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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

,,Uslugi utrzymania 
"ryrtos"i 

w obiektach zDM oraz wok6l obiektSw ZDM"

Numer postgpow ania ZDMIU I/rTDZP t g 4iPN/8 Ul 9

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych (DZ' U z 2019 t. poz' 1843 z

p6Ln.'zm.) w zwt4zku z pytaniami, dokonuje zmiany tresci istotnych warunk6w zam6wienia

poprzezzmianE terminu skladania i otwarcia ofert w nastqpuj4cy spos6b:

Nowy termin skladania ofert: 04.11.2019 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 04.11.2019 r. godz. 11:00.

W zwi4zku z powy2srym:

- w rozdziale I SIWZ pkt 8.12. otrzymuie nowe brzmienie:

,,8.12. Ofertg nale2y umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym

odczytanie zawarto5ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6

ozna,czonenaz$r4 (firm4) i adresem Wykonawcyrzaadresowane na adres Zarzqd Dr6g

Miejskich ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane

,,Oferta na Wykonanie opracowania pt. ,,Uslugi utrrymania czystoSci w obiektach ZDM
oraz wok6l obiekt6w ZDM" Nr postgpowania ZDMTMDZP|94/PN/81/19
Nie ofwiera( przed, dniem 04.11.2019 r. do godz. 11:00".

- w Rozdziale I SIWZ pkt 13.1. otrzvmuie nowe brzmienie:

,,13.1. Oferty winny by(, zloilone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy ul.

Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do 04.11.2019 r. do godz.10:00."

- w Rozdziale I SIWZ pkt 15.1. otrzvmuie nowe brzmienie:

,,15.1. Otwarcie ofert nastQpi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, sala nr 311 w dniu 04.11.2019 r. o godz. 11:00."



Zamawiajqcy zgodnie z art.12a ust 3 ustawy PzP nrezwlocznie po zamieszczeniu zmiany

tresci ogloszenia o zam6wieniu w biuletynie Zam6wiefi Publicznych zamieszcza

informacjg o zmianach na stronie internetowej'

M.B. tel. 22 558-94'94, 4zp@zdm'waw.pl


