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D oty czy : p o stgpowan ia pr ow adzone go w trybie pt zetar gu ni e o graniczone go na :

,,Pomiary .o.hr na biezace potrzeby zDMw latach 2020'2022 (pomiary ruchu

i.otowego ze struktur4 rodzajow4 i kierunkow4 na skrzy2owaniach)"'

Nr postgpowania ZDMNMIDZP I 3 I IPN 127 120'

Miasto stoleczne warszawa - zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust' 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (D'' V' z 2019 t', poz' 1843

ze zm.\ dokonuje zmiarry tresci specyfikacji Istotnych warunk6w Zam6wienia w spos6b

nastgpuj4cy: __
lj zmiang dotychczasowego pkt 8'12' SIWZ na nastqpuj4cy:

8.12. Ofertg nale1y umiescii w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie

zawartoSci bez usziodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byt oznaczone nazw4

in.-ql i adresem Wykonawcy,laadresowane na adies ZarzEdDr6g Miejskich ul' Chmielna

120, 00-801 Warszawa oraz oPisane:

,,Of"rtuna: ,,Pomiary ruchu iabieZqce potrzeby ZDly'I w latach 2020-2022 (pomiary ruch.u

i.olo*.go ze struktur E rcdzajow,4 i tierunkow4 na skrzy2owaniach)", Nr postqpowania

Z1:1WtitvfnZpBtENlT/2O. Nie otwiera6 przeddniem 03.06.2020r. do godz' 11:00"'

2) zmiangdotychczasowego pkt 13.1' SIWZ na nastqpuj4cy:

13.1. Oferty po*inrry by1 zNoione w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy ul'

Chmielnej tio, rancelaria, w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godziny 10:00'

3) zmiang dotychczasowego pkt 15.1' SIWZ na nastqpuj4cy:

15.1 . Otwarcie oiert nast4pi-w siedzibie Zamawiaj*cego przy ul' Chmielnej 120, w

Warszawie, w sali nr I w dniu 03.06 .2020 r', o godz' 11:00'

W wyniku zmiany Specyfrkacji Istotnych Warunk6w Zarn6vienia, Zamawiaiqcy

dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo

zam6wieri publicznYch.

Jednoczesnie, zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj4cy niezwlocznie po

zarieszczeniu zmiany lreSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych,

zatrieszcza informacj g o zmianach na stronie internetowej .
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