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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Wymiana wyeksploatowanych podzespol6w oraz doposaZenie czgSci urz4dzeir
diwigowych zlokalizowanych w Warszawie"

Nr postgpowania ZDMIUMIDZP I l04lPN I 901 19

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

3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. U. z 2019, poz.

1343) odpowiada na pytania Wykonawc6w oraz dokonuje zmiany treSci specyhkacji
istotnych warunk6w zam6wienia poprzez korektg przedmiar6w rob6t, oraz zmianq terminu
skladania i otwarcia ofert.

Pytanie 1

Zwracamy sig z pytaniem czy konieczne jest dot4czenie do oferty r6wnie2 parafowanego

wzoru umowy, wzoru zabezpieczenia nale2ytego wykonaniaoraz wzoru gwarancji?

OdpowiedZ
Dokumenty, kt6re Wykonawca jest zobowi4zany zloZyc wraz z ofert4 okreSla punkt 8.3.

STWZ.

Pytanie 2

Prosimy o sprostowanie niejasnoSci dla zadania 6 w formularzu ofertowym okre6lono iloSd 15

zaS w kosztorysie jest to ilo56 17, kt6re z wymienionych jest stanem faktycznym?

Odpowiedf
WtaSciwa iloSi zostala podana w formularzu cenowym (15 ttrz.). Przedmiary rob6t zostan4

skorygowane w powylszym zakresie.

W zwi4zku z powyZszym skorygowane przedmiary rob6t Zamawiaj4cy zamieszcza na

swojej stronie www.z.clnr.w'aw.pl w odrgbnym pliku.

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawtaj4cy

przedlula termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z art.38 ust 6 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 02.12.2019 r. godz.10:00

ZDMTDP I9IZZ
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Termin otwarcia ofert: 02.12.2019 r. godz. 10:30

Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe brzmienie:
,,8.12. Ofertg naleZy umie6ci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6 oznaczone nazwq
(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr5g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane Oferta na ,,Wymiang wyeksploatowanych
podzespol6w oraz doposa2enie czgsci urzqdzefi dfwigowych zlokalizowanych w
Warszawie". Nr postgpowania ZDMIUMIDZPII04|PN/9O|L9. Nie otwierad przed dniem
02.12.2019r. do godz. 10:30"
,,13.1. Oferty powinny byi zlohone w siedzibie Zamawiajqcego w Warszawie WZy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 02.12.2019r. do godziny 10:00."
,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie ZamawiajEcego przy ul. Chmielnej l2O,
w Warszawie, w sali nr 402 w dniu 02.12.2019r., o godz. 10:30."

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt I Pzp.

Zgodnie z art. l2a ust 3 Pzp niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany treSci
o zam6wieniu w Biuletynie ZamSwien Publicznych, Zamavtiajqcy zamieszcza
o zmianach na stronie internetowej.

Z

ogloszenia
informacje
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