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D oty czy : po stgpowania prowadzonego w trybie pr zetar gunieo graniczone go na :

#1"Jffi:Tff'9"'*::l"J;i[:3*" J'ogi'o'o".owej wzdru2-ar.;;;;";;ffi']""?"'o rr,,na odcinku od
Nr postgpowania ZDNUUM/DZ\ / | | lpN I | 0 /20.

w zwi4zku:l\ryiyi otrzymanymi od uczestnik6w postgpowania Miasto stoleczneWarszawa - ZavqdDr6g Miej skich'odpowiada:

Pytanie l:
w zwi4zku z pojawieniem sig w dniu 27.02.2020 zmienionych koszorys6w zwracamy sig zprosb4 o wyjasnienie, kt6re kosaorysy sa popra*e: w formacie pDF czy ATH.w kosztorysach wystgpuj4r6ini,,, np., t orrtory, u totoinnzow poz.7 a..t.z wformacie ATHw podstawi" wycefY-wystgpuje okreilenie ipritiitta oraz w opisie krotnos6 : r,5,
;::"rTj?ril 

formacie PDF b;aklest tvch zapisoi. il;;r tego typu powtarzajqsis w innych
OdpowiedZ:
zamawiajqcy informuje, i2 ujednolicone kosztorysy zostanq zamieszczone w oddzielnympliku na stronie Zamawiaj4..gl *.ra_.**p-J -J ,--i

Pytanie2:
Planeta" sp' z o'o' po.zapoznaniu sig z,dokumentacj|przetugow4 zarrieszczonEnastronieinternetowej 

' ^u'aisig.z uprzej-aliosua o poauni. iio"r6w biletomat6w do przestawienie

$;!:#:lrko 
szorvsu aro go we go i i, *'u^i" rt 

"ni. 
reo o y na i ch p*.tu*i 

"r,i ".zanawiqqcy informuj e, i2 w ramach zadaniainwestycyjn ego nalezy przestawi(,biletomat nr212 Qrzystanek tramwajowy ororrec centratry ilgi"-or* biletomat * o:q (przystanekautobusowy Rondo oNz 0l):kt6re s4 zarz4dzane prti n 
^gMennica 

polska s.A. Zgodg nazajgcie pasa drogowego w celu umies zczenia obiektu niezwi4zanesg I funkcj4 drogi, w tymbiletomat6w w formie decyzjiuo-irrirt*.yjnej wydaj 
" 

i*.EaDr6g Miejskich.

Miasto stoleczne warszawa - z*tq! p16g laiejskich na podstawie art. 3g ust. 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam6wieri p-uutir^y. h (Dz.-u . , zolg r., poz. 19g6 z
'#4"ffi*;##'::':t"#::k',{iifu ;;k-ffilHi*,'o;.isp"#racjirstotnvch

l) zmiane dotvchczasowego ptt A.iZ, S tWZ nanastgpuj4cy:8'12' ofertq nalezy umiescii * ,u*t nigtym opako**i1, uniemozliwi ajqcym odczytaniezawartosci bez uszkodzenia tego opakowaniu. bp*o**ie-winno aye "iliazone 
n^w4

Iiil'Slfrfi'"##,N*:"J,3:i#i!'"**e na adies zarz4do,osrvrili,nJr, 
"r. 

chmierna,

Warszawa. dnia 2020 -03- 0 [



,,oferta na: Wykonanie inwestycji pn.: ,,Budowa drogi rowerowej wzd|,lz al. Jana Pawla II-

etap II,, na oa"iotu- oa ,ondu CiNZ A" dl Nowogrodzkiej"' Nr postqpowanta

zDMNwDzp t tL liN-n olzo. Nie otwieffirr.d d"it'n 
.09'0i'20 

19r' do godz' 1 1 : 00"'

2) z:nianEd"tv;h;;;ego.pkt 13'1' slwz na nastqpuj4cv:

13.1. oferty powinny by6 zloto.ne w siedzibi" zun'u*iiqltgo w warszawie przy ul'

Chmielnej 120, Kanceiaria, w terminie ;;;;t 09'03'2020 '' oo goa"iny 10:00'

3) zmiane dd;il;;;o*geo pkt 15'1' SIwz na nastepuj4cv: 
I

15.1 . otwarcie ofert nast4pi * ,rJ"ibi" zu^u*tujq*go 
'ptzy 

ul' chmielnej 120' w

Warszawie' * ,uti i" nOi *'Otti" 09'03'2019 r.'::-::y:"11:00'

4)zmianEdotychczasowegowzoruumowyzarrieszczonegowsl-w?RozdzialIV:
_ w g 2 Termin #tffi;;". t p;p-., 'i"yf,t.Sfenie zdani a: "Zmiaty harmonogramu

rzeczowo-fnansowego dopuszczane ,q *ylq"^i. po *yrt*in pisemnej, uprzedniej zgody

Zamawiaiqcego"'
-w$15Karyumowneust.lpkt4)popfzezzmilgp',ry:I.*.go$16ust.2pkt3-7na$16
ust. 2 pkt :-o - po'oti a\e zapiiy w pkt 4) pozostaj 4bez zmtan'

WwynikuzmianySpecyfikacjilstotnych'WarunkowZam6wienia,Zanavlial4cy
dokona zmianytresci ogloszenia o 'utt*i"niu 

Lgodni e z art' 38 ust' 4a pkt 1 ustawy Prawo

zam6wiefr PublicmYch'

Jednoczesnie, zgodnie z art. l2aust. 3 ustawy Pzp., 
-zamawnJu"! -:*"*tocznie 

po

zamieszczeniu zmiany treSci ogtot'"";;?LO*i"11t1-*'niut"tynie Zim6wiefr Publicznych'

-"*ti"r""ruinformacj'Eomrianachnastronieinternetowel'

W za\}czeniu:
1- Uj"d""ltcone PrzedmiarY rob6t

2.ZmienionY wz6r umowy

M.S. 221 55'89-269' zzp@zdm'w avt pl


