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D oty czy : postgpowan ia pr ow adzone go w trybie przetargu nieo graniczone go na :

Wykonanie inwestycji pn. :,,Przebudow a tzv,. placu pigciu Rogr6w".

Nr postgpowania ZDMNM/DZP I 63 IPN I 5 5 120.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wrcfi publicmych (Dz. tJ. z 2018 r., poz. 1986 z p6rn.
zm.) w nti4zku z pytanarti Wykonawc6w dokonuje zmiany tre6ci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia w spos6b nastgpuj4cy:

1) zmiang dotychczasowego pkt 8.12. SIWZ na nastgpuj4cy:
8.12. Ofertg nale2y umiesci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiajqcym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by(, oznaczone na7,$rE
(firme) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres ZarzqdDr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

,,oferta na: wykonanie inwestycji pn.: ,,przebudowa tzw. placu pigciu Rog6w,', Nr
postgpowania ZDMNMIDZP/63IPN155120. Nie otwierat przed dniem 04.08.2020r. do
godz.11:00".

2) zmiang dotychczasowego pkt 13.1. SIWZ na nastgpuj4cy:
13.1. Oferty powinny byl zlohone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy ul.
chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 04.08.2020 r. do godziny 10:00.

3) zmiang dotychczasowego pkt 15.1. SIWZ na nastgpuj4cy:
15.1 . Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr I w dniu 04.08.2020 r., o godz. ll:00.

W wyniku zmiany Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiaj4cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodni e z art.38 ust. 4a pkt 1 ustawy prawo
zam6wien publicznych.

JednoczeSnie, zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajqcy niezwtocznie po
zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6vneh Publicznych,
zxnieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
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