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Dotyczy: postgpowan ia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
"usuwonie poittzcldw z drdg leiqcy-ch no'tereiie nr. ir. ll/srsznwy w trybie srt. 50a i I30austawy z dnia 20 czenuca 1997 roku pruwo o ruchu clrogowynt (Dz. U. z 2020 r. pon II0),dalej ptrdJ, usuwsnie lub kierowsn.ie_ na park:inl-suzetony pojautiw w przypartkustwierdzenia naruszenia obowiqzkdw lub 

.wurttnk6,w'prruroru tlrogowego w przypadkacltokreilonyclt w srt. 95 ustowy o trattsporc.ie drogoruy; iOf U. z 2019 r. poz, 2140 ze zm.),dalej [utdJ, przechowyw.snie ww. pojitukj* no"pnrifrgactt strzeZonyclt (rtiwniei pojazcttiwusuttigtyclt w romach innych umdw) oro, prrLiory:r,i*rl" nct wniisek'zomawiaiqcego doutylizacii Poiazddw usanigfiich w ww. trylich i pizeigtych na wlssnrii m.st. warsztrwy.Przechowywsnie poioultSw bgclzie trwalo ,lr, 
-rzoli, 

otlbioru pojoziltiru przez osobyupowainione lub do czasu wytlunia przez Zsmuw,iajgcego Airinio co do sposobttpostgpowania z tymi pojuldani,,.
Nr postgpowania ZDM/IJM lDZl' / 42 lI' N /37 /20.

Miasto Stoleczne w;rszawa - zarz4d, Dr6g Miejskich na poclstawie art. 3g ust.4 ustawy zclnia 29 stycznia 2004r. prawo zam<iwieri i"uri.^y"n 6, u,. z 20rg r., poz. 19g6 z po2n.zm')' w zwi4zku ze zlo2onym odwolaniern do Krajowej iruy oarro lawczej dokonuje zmianytresci Specyfikacji Istotnych warunk6w zamowieniu, iiprr"t zmianE terminu skladania iotwarcia ofert w spos6b nastgpuj4cy:

Nowv tcrmin sklada t:
Ternrin sklada'ia o lert : r,v clni Zl .Ol .2020r. go tlz. I 0 : 0{}
Terrnin otwarcia ofert: w d,niv 27.07.2020r. godr.ll:00

ffiiltfffu 
z powvaszvm w Rozdziale I SIWZ pkt 13.t. oraz 15.1. otrzyrnuj4 nowe

13'1' "oferty powinny byc zlo2one w terminie 27.07.2020 r. clo gorlziny 10:00 w spos6bokreSlony w pkt. 8.2. SIWZ',.
15'1' "otwarcie ofert nastzlpi w siecJzibie zamawiajqcego przy ul. chmielnej 120, wWarszawie, w sali nr 1, w dniu27.07.2020r., o godz. ti,Ott,,.

w wyniku zmiany.tresci Specyfikacji Istotnych warunk6w zamowienia, zamawiajqcydokona zmiany tresci ogloszenia o zarn6wieniu zgoclnie , *t.:s ust. 4a pkt 2 ustawy prawo
zam6wief publicznych.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy prawo zam6wieri publicznych,

f:i]ilJ:i11?,?,;:,:t::i..1: yZ!::"\?^niu 
^zmiany 

t,esci osro, zenia o,un o*i.niu Urzsdowi
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