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Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetatgu nieograniczonego na:

,rprzebudowa ulicy Anielewicza" w ramach realizacji zadaf : ,,Budowa drogi dla rower6w

w ul. Anielewicza na odc. od ul. okopowej do skweru Brandta" oraz,rBudowa ronda na

skrry2owaniach ul. Anielewicza z ul. Karmelick4 i ul. Anielewicza z ul. Zamenhofa"

p o stgp ow a nia ZDMNMIDZP I 48 tPN I 42 I 20.

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt

3) orazust. 4 Ustawy z dnia}9 stycznia2OO4 r. Prawo ZamowiehPublicznych (Dz. U.22079,

pioz. 1843 z p6Ln. zm.) odpowiada na pltania Wykonawc6w oraz dokonuje zmiany treSci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieni apoprzezskorygowanie przedmiar6w rob6t oraz

zmiang terminu skladania i otwarcia ofert.

Pytanie I
W zwi4zku z udzielonymi w dniu dzisiejszym odpowiedziami na pytania i zamreszczeniem

dodatkowego przedmiaru rob6t na wykonanie zieleni, czy Zamawiai1cy dolqczy

dokurmentacj q proj ektow4 na wykonanie zieleni?

OdpowiedZ
przidmiar rob6t w zakresie zieleni stanowi uzupelnienie do przedmiaru rob6t zwi4zanych z

przebudow4 ukladu drogowego. W zwi4zku z powylszym nie przewidziano osobnego tomu

dokumentacji projektowej w zakresie zieleni'

Pytanie 2
iry * zakres przetarguwchodzi ustawienie slupk6w elastycznych typu Syrenka wsp6lczesna

z e-lementami odblaskowymi (wg. standardu ZDMw gniazdach demontowalnych)? Je2eli tak

prosirny o przedmiary rob6t.

Odpowiedi
Tak. W zalqczeniu skorygowany przedmiar rob6t.

W zwi4zku z powyaszym Zarrtawiajqcy zamieszcza skorygowany przedmiar rob6t

w oddzielnym pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl .
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W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia,Zamawiajqcy
przedhfia termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z art. 38 ust 6 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 17.06.2020 r. godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 17.06.2020 r. godz.10:30

Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrrymui4 nowe brzmienie:

,,8.72. Ofertg naleiy umiesci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie

zawartorici bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by(, oztnczone nazw4

(firm+) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g Miejskich ul- Chmielna

120, 00-801 Warszawa oraz oPisane:

,,Przebudowa ulicy Anielewicza" w ramach realizacji zadafi: ,,Budowa drogi dla

rower6w w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do skweru Brandta" oraz,rBudowa

ronda na skrryZowaniach ul. Anielewicza z ul. Karmelickq i ul. Anielewicza z ul.

Zamenhofa".
Nr postgpowania ZDMNMIDZP1AS!PN135/20. Nie otwierad przed dniem 17.06.2020t.

do godz. 10:30."

,,13.1. Oferty powinny byc zlohone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy ul.

Cnmietne.l l2o,Kancelaria, w terminie do dnia 17.06.2020r. do godziny 10:00"'

,,1 5 . 1 . Otwarcie ofert nast4pi w siedzib ie Zamawiai4cego przy ul. Chmielnej I 20, w

Warszawie, w sali nr 402 w dniu 17.06.2020r., o godz. 10:30."

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj4cy

dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1 Pzp'

Zgodnie z art. 12a ust 3 Pzp niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia

oiam6wieniu w Biuletynie Zamowieh Publicznych, Zamawiaj4cy zamieszcza informacje

o zmianach na stronie internetowej.
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