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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie inwestycji pn.: ,,Przebudowatrn. Placu Pigciu Rogrfwo'.

Nr postgpowania ZDMNMIDZP/63IPN I 5 5 120.

W zwi4zku z pytanrem otrzymanymi od uczestnika postgpowania Miasto Stoleczne
Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich odpowiada:

Pytanie 1:
W zwi4zku z tym, ze niewielka czEic rob6t budowalnych polegaj4cych na budowie lub
przebudowie drogi na kwotg nie mniejszq niz 10 000 000,00 zl brutto wymaga uzyskania
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytk6w prosimy o zmiang wymogu i wydluZenie
okresu, w kt6rym Wykonawcy wykonali takie roboty do 7 lat. Wym6g w obecnej formie
znaczqc a o gr anicza ko nkurencj g

OdpowiedZ:
Zamawiagcy ponizej dokonuje zmiany warunku udzialu w postgpowaniu dot. zdolnoSci
technicznej lub zawodowej - pktT.2.2.1. SIWZ

Miasto Stoleczne Warszawa - ZaruEd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnra 29 stycznia2}}4r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z
p6in. zm.) w wyniku odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia w spos6b nastgpuj4cy:

1) zmiang dotychczasowego pkt 7.2.2.1. SIWZ tj. warunku udzialu w postgpowaniu dot.
zdolnoSci technicznej lub zawodowej na nastgpuj4cy:

7.2.2.1. Wykonawca nie wczeSniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jeleli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal:

roboty budowlane polegaj4ce na budowie lub przebudowie drogi, wymagaj4ce
uryskania pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w (lub innego
uprawnionego organu na podstawie art. 96 Ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad
zabytkami DzU. z 2020r. poz.282), na kwotg nie mniejsz4 nrl 5 000 000,00 zl brutto,
w liczbie 1;
otaz
roboty budowlane polegaj4ce na budowie lub przebudowie drogi, obejmuj4ce przebudowg
lqcznie co najmniej trzech sieci ze wskazanych branL: elektroenergetycznej,
wodnokanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, bqd| gazowej, na kwotg nie mniejsz4 niz
10 000 000,00 zl brutto, w liczbie I
lqcznie w liczbie 2.



2) zmiang dotychczasowego pkt 8.12. SIWZ na nastgpuj4cy:

8.I2. Ofertg nale|y umiesci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie

zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byf oznaczone nazv,t4

(firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzyd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

,,Oferta na: Wykonanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa tzvt. Placu Pigciu Rog6w", Nr
postgpowania ZDMNMIDZPI63iPN/55/20. Nie otwierad przed dniem 28.07.2020r. do

godz.11:00".
2) zmiang dotychczasowego pkt 13.1. SIWZ na nastgpuj4cy:

13.1. Oferty powinny byt zlo2one w siedzlbie Zatnawiajqcego w Warszawie przy ul.

Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 28.07.2020 r. do godziny 10:00.

3) zmiang dotychczasowego pkt 15.1. SIWZ na nastqpuj4cy:
15.1 . Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr L w dniu 28.07.2020 r., o godz. 11:00.

W wyniku zrrriany Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienta, Zamawiaiqcy

dokona zmiarry treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt I ustawy Prawo

zam6wieri publicznych.

Jednoczesnie, zgodnie z art. I2a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj4cy niezwlocznie po

zanieszczeniu zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zamowiefi Publicznych,

zarrtieszcza informacj g o zmianach na stronie internetowej.
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