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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w tlybie przetargu nieograniczonego na:

,,Konserwacja o5wietlenia ulicznego na terenie m.st. Warszawy' obejmujqca 10 rejon6w
na terenie dzielnic: Bialolgka, Bielany, Mokot6w, Ochota, Praga-Poludnie, Praga-

P6lnoc, Rembert6w, Sr6dmieScie, Targ6wek, Ursynriw, Wawer, Wesola, Wilanriw,
Wlochy, Wola, iloliborz na ulicach krajowych, wojew6dzkich, powiatowych
i gminnych".

Nr postEpowania ZDN{NNITDZP 138 tPN/33/20

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

1) orazUstawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo Zam6rieh Publicznych (Dz. U. z2019,poz.
1843 zp62n. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie I
Wykonawca prosi o potwierdzenielwyja5nienie czy ofertg w niniejszym postgpowaniu nalezy

zl oLy 6 na formul ar zach zamawi aj 4c e g o zarnie szczonych na stro ni e Zartaw i ai qc e g o tj .

- Formularz ofertowy (stanowi4cy zal4cznik do siwz, zamieszczony na stronie

Zamawiaj4cego w dniu I L.05.2020
- oraz Skorygowane formularze cenowe - zalqcznik 10 a,b,c do SIWZ, zazamieszczone na

stronie Zamawiaj4cego w dniu 18.06.2020 r.

Czy te?Wykonawca powinien zmienid niekt6re zapisy we wskazanych powy2ej formularzach
w zwi4zku z odpowiedziami na pytania (nazwa pliku: Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ,
zmiana terminu skladania i otwarcia ofert) udzielonymi przez Zamawiaiqcego w dniu
18.06.2020 r.?
Odpowied2 napowyasze pytanie jest bardzo waZna, poniewa2 oferty, w kt6rych Wykonawcy
s4 zobowi4zywani do wprowadzania zmian do formularzy samodzielnie, mog4 by6 trudne do

por6wnania, generuj 4ce wEtpliwoSci i procedury wyj aSniaj 4ce.

Odpowiedf
ZamawiajEcy potwierdza, 2e ofertg nale?y zloLyc na formularzu oferty zamreszczonym
rv SIWZ w dniu II.05.2020r., oraz formularzach cenowych stanowi4cych zal4cznlk l0 a, b. c
dla kazdej czgsci - zamieszczonych r,r, dniu 18.06.2020r. bez dokonywania jakichkolwiek
znrian. Odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ dotyczqce uszczeg6lowienia kryterium oraz

formr-rlarzy cenowych dokonane w dniu 18.06.2020r. naleZy traktowac jako obowi4zuj4ce. W
zwrqzku z uniewaznieniem czESci 5 w dniu 18.06.2020r. w formularzu oferty na\e?y tq czgSc

wykreSli6 lub wpisa6 nie dotyczy.
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