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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,(Jsuwanie pojazddw z drdg leigcych na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz U. z 2020 r. poz 110),

datej [PrdJ, usuwanie lub kierowanie na parking strzeiony pojazddw w pr4ypadku

stwierdzeniu nuruszenia obowiqzkdw lub warunkhw przewozu drogowego w przypadkach

okreilonych w arl 95 ustawy o transporcie drogowym (Dz U. z 2019 r. poL 2140 ze zm.)'
dalej [utdJ, przechowywanie ww. pojazddw na parkingach strzeionych (rdwniei poiazddw

usanigtych w ramach innych umdw) oraz przekazywanie na wniosek zamawiaiqcego do

utylizacji pojazddw usunigtych w ww. trybach i przejgtych na wlasnofif m"st. Il'arszawy.

Przechowywanie pojazddw bgdzie trwalo do czasu odbioru poiazddw przez osoby

upowautione tub do czasu wydania przez Zamawiajqcego zlecenia co do sposobu

postgpowania z tltmi pojazdamf'.
Nr postgpowania ZDJI.I,IUMIDZP I 42/PN 137 120.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6in.
zm), w zwiqzku z zadanymi pytaniami oraz koniecznoSci4 dokonania zmian treSci

Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zmiaria termin skladania i otwarcia ofert w
spos6b nastgpuj4cy:

Nowy termin skNadania ofert:
Termin skladania ofert: w dniu 13.08.2020r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 13.08.2020r. godz.11:00

W zwiqzku z powy2srym w Rozdziale I SIWZ pkt 13.1. oraz 15.1. otrzymuj4 nowe

brzmienie:
13.1. ,,Oferty powinny byt zlo2one w terminie 13.08.2020 r. do godziny 10:00 w spos6b

okreSlony w pkt. 8.2. SIWZ".
15.1. ,,Otwarcie ofert nastEpi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 1, w dniu 13.08.07.2020r., o godz. 11:00".

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj1cy
dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4apkt 2 ustawy Prawo
zam6wieri publicznych.

JednoczeSnie, zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy Prawo zam6wieri publicznych,
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