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D oty czy : p o st gpo wan ia pr_ow adzone go w trybi e pr zetar gu nie o gr anic zone go na :

"usuwanie Poiazddw z drdg tezqcwh na terenie 
^ it. Ilarszawy w trybie art. s,a i 130aastawy z dnio 20 czerwcu 1997 roku prawo o ,u"hru;;;;r",y* @z a. z 2020 r. poz II0),dalej [PrdJ, usuwanie lub kierowalie- na poriio[*itrz"iony pojazddw w przypadkustwierdzenia nsruszenia obowiqzlehw lub ,o/"*ii'oinro* drogowego v) przypadhachokreSlonych w art. 95 ustawy o transporcie drogowyi (Or U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.),dalei [utdJ, przechoww.anie ww. poiazddw 

"oioriiis;n stzeionych (r6wniei pojazddwusunigtych w ramach innych amtiw) oroz prieka4ywhnie na wniosek zamawiajqcego doutylizacii poiuzddw usunigtych w ww. try!;ch i pizejgtych na wlasnoii m.st. Warszawy.Przechowywqnie pojozdhw bgdzie trwaro do'tzosi odbioru pojazddw przez osobyupowailnione lub do czasu wydania przez Zamawiajqcego zticinia co do sposobupostgpowania z tymi pojazdami,r.
Nr postgpowania ZDMNMIDZY t 42 tpN t37 t20.

Miasto Stoleczne warszawa - zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 3g ust. 4 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. prawo zam6vnefi nyU]lcznych (Dz. rJ. z 20lg r., poz. 19g6 z p6in.ztn), w Zgvi4zku ze zlohonym odwolaniem do Kraj owej izby odwo law czej, dokonuj e zmianytreSci Specyfikacji Istotnych warunk6w Zam6wienia, poprret ztnianE terminu skladania iotwarcia ofert w spos6b nastgpuj4cy:

w rwi4zku z powyhszym w Rozdziale I sIWZ pkt 13.r. omz 15.1. otrzymui4 nowe
brzmienie:
13'1' ,,Oferty powinny by(, zlohone w terminie 29.07,2020 r. do godziny 10:00 w spos6b
okreSlony w pkt. 8.2. SIWZ".
15.1. ,,otwarcie ofert nast4pi w siedzjbie zanawiaj4cego przy ul. chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr l, w dniu 29.07.2020r., o godz. tiiOO,,.

w wyniku zmiany.tresci Specyfikacji Istotnych warunk6w zam6wienia, zarnawiajqcy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodni e z art.38 ust. 4a pkt2 ustawy prawo
zam6wien publicmych.

JednoczeSnie, zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy Prawo zarn6wien publicznych,
ZamawiajEcy niezwlocznie po przekazaniu Tiu"v tresci ogloszenia o zam6wieniu UrzgdowiPublikacji unii Europejskiej, zamieszczainformaijg o zmiaiach na stronie internetowej.

termin skladania ofert:
Termin skladania ofert: w dniu29.07.2020r. godz.l0:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 29.07.2020r. godz. ll:00
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