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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetatgu nieograniczonego na:

,,przeprowadzenie badarfi parkingoivych wraz z_ kompleksowym ^opracowaniem
niezbgdnych zmian * o.gurr-iracji iuchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Platnego

parkowania Niestrze2onego na obsrarz. a"i*ttti. iLolibirziothotu m' st' Warszawy'"

Nr postgpowania ZDMIUM IDZP 120 tPN I 17 120

Miasto stoleczne warszawa - zatz4dDr6g Miejskich na podstawie ry .?8 
ust' 1 pkt 1)

oraz ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia2}}  r. priwo iarn6wieipublicznych (Dz. u.22019,

poz. 1g43) odpowiada na pytanie wyt onu*.y oraz.dokonuje zmiany tresci Specyfikacji

Istotnych Warunk6w Zamowieniapopr:zezzmianqterminu skladania i otwarcia ofert'

Pytanie 1:

zwracamy sig do zamawiajqcego z prosb4 o przesunigcie terminu skladania ofert o 2 dn|

W zwi4zku z wprowaclzonym stanem epiclernii w.Polsce, znacznie wydluzyl sig czas

oczekiwania m.in. nu g*uruncje wa<lialne, co utrudnia dochowanie wlasciwych termin6w'

przesunigcie terminu Jgaaania ot-ert o kilka dni pozwoli Wykonarvcom na prawidlowe

przygotowanie i z\ohenie ofert'

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy wyra?azgodgna pzesunigcie terminu skladania i otwarcia ofert'

Skladanie ofert: 10.04.2020 r. g.

Otwarcie ofert: 10.04.2020 r. g.

okreSlony w Pkt. 8.2. SIWZ".

,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibre Zamawiaj4cego przy ul'Chmielnej 120' w

ivarszawie. w sali nr 1, w dniu 10.04.2020r', o godz' 11:00"'

W zwi4zku zpovrylszym w rozdziale I

,,13.1. Oferty PowinnY bY(, zlo|onew
SIWZ pkt., 13.1., 15.1., otrzymujq nowe brzmienie:

terminie do 10.04.2020r. do godziny 10:00 w spos6b

ofi

M.M.22155-89-16l



w wyniku zmiany tresci specyfikacji Istotnygh.warunk6w Zam6wieni4zamawrajqcy

dokona zmiany tresci ogloszenia o ,u-O*ilniu zgodnie z art' 38 ust' 4a pkt 2) ustalvy Prawo

zam6wierl PublicanYch.

JednoczeSnie zgodnie z art,|2a ust. 3 ustawy Pzp, ZamTyuj :{-q?*loczrrie 
po

przekazaniu zmiany t &.i ogloszenia o ,u*o*i.niu urzgdowi publikacji unii Europejskiej'
'r*rri"rr"^informacj e o zmianach na stronie internetowej'

iA::U
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