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Dot.: postqpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dostawai monta2 stacjonarnych urz4dzei pomialr_P-redkoSci na wiadukcie i moScie

p o ni atow s kie go ". Num e i p o s tgp ow a niaz zD]!d IU]|]| I IDZP l T 2 lPN l 63 1 20'

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust' 1 pkt

l) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo Zam6wieh Publicznych (Dz' U' z

21lg,poz. 1843 zpoLn. zm.) odpowiada na pytania wykonawcy oraz dokonuje zmiany tresci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieniapoprzezzmiang terminu skladania i otwarcia

ofert.

ej integracji z SWD Gl6wnego Inspektoratu

wiadczenia WykonawcY, czY Zamawiajqcy

wykonuj4c testy integracyjne ptzed odbiorem

wz(dzen? co sig wydatzy,iezeliktos potwierdzi,zeurzqdzenie siE integruje z systemem a

w rueczywistoSci tej integracji nie posiada?

Odpowied2:
Zamawiaj4cy wymaga potwierdzenia pelnej integracji z SWD Gl6wnego Inspektoratu

Transportu Drogowego zar6wno na 
-zasadzie 

oSwiadczenia Wykonawcy jak r6wnie2
a. W PrzYPadku
w rzeczywistoSci
em,Zamawiaj4cY

Z i nre mo2e zosta6 odebrane.

Pytanie nr 2

izy Zamawiajqcy wymaga, aby Zatwierdzenie Typu dla urzEdzeniapomiarowego bylo walne

przez caly okres gwarancj i oferow anej przez Wykonawca?

OdpowiedZ:
Taizamawraj4cy wymaga, aby Zatwierdzenie Typu dla vz4dzeniapomiarowego bylo waZne

przez caly okres gwarancj i oferowanej przez Wykonawca'

W zwi4zku zpowYLszYm:

Nowy termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 13.11.2020 r. g. 10:00

Otwarcie ofert: 13.11.2020 r. g. l1:00

t J 221 55-89-288, zP@zdu.ulY-Pl I



W zwi4zku z powylszym w rozdziale I SIWZ pkt., 13.1., 15.1., otrzymuj4 nowe

brzmienie:

,,13.1. Oferty powinny byc zloaone w terminie do 13.11.2020r. do godziny 10:00 w spos6b

okreSlony w pkt. 8.2. SIWZ".
,,15.1. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w

Warszawie, w sali nr 402,w dniu 13.1L.2020r. , o godz.11:00"'

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiajqcy

dokona zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust' 4a pkt 2) ustawy Prawo

zamowren publicznYch.
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