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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na: ,,wykonanie

inwestycji'-pn.: CzqSe 1: Budowa drogi rowerowej od skrzyZowania Al' Stanriw

Zjednicionych/Grenadier6w po stronie wschodniej do ul' Mqcirf,skiej wra;z z

kontraruchem w czapelskiej i Mgcirfiskiej; c2956 2: Droga dla rower6w przy PKP

Stadion; Czg5d 3: Budowa 6rakuj4cego odcinka Scie2ki rowerowej wzdlu2 ul. Jana

olbrachta w kierunku stacji metral cz9s6 4: Remont chodnika i budowa Scie2ki

rowerowej wzdlui Domaniewskiej; Czg56 5: Bezpieczne ulice: Conrada, Sokratesa i Przy

Agorze - poprawa bezpieczeristwa przejSd dla pieszych; Cz95( 6: Przebudowa drogi dla

rower6w i chodnika w ramach realizacji zadania ,,Nowy chodnik i drzewa wyciszaj4ce

na granicy Ursynowa i Mokotowa".

Nr postgpowania: ZDMruM/D ZP 183 IPN I 7 2 120

W zwiqzku z pytaniami, kt6re wplynqly w przedmiotowym postqpowaniu, oraz

koniecznoSci4 dokonania zmiantreSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w zam6wienia, Miasto

Stoleczne Warszawa - Zarz4d,Dr6g Miejskich przedluza termin skladania i otwarcia ofert.

Nowv termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 30.09.2020 r. g. 10:00

Otwarcie ofert: 30.09.2020 r. g. 10:30

W zwi4zku zpovtylszymw rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1., otrzymuj4 nowe

brzmienie:

8.12. Ofertg naleZy umieScid w zamkniEtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie

zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byf oznaczone

nazw4(firme) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarz4d Dr6g Miejskich

ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane ,,wykonanie inwestycji pn.:

Czg56 1: Burlowa drogi rorverowej od skrzyZowania Al. Stan5w

Zjednoczonych/Grenadier6w po stronie wschodniej do ul. Mqcifskiej wrarz z

kontraruchem rv Czapelskiej i Mgciriskicj; CzgSd 2: Droga dla rower6w przy

PKP Stadion; Czg56 3: Budowa brakuj4cego odcinka Scie2ki rowerowej wzdluZ

ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metral CzgSd 4: Remont chodnika i budowa

Scie2ki rowerowej wztlluiL Domaniervskiej; Czg56 5: Bezpieczne ulice: Conrada,
Sokratesa iPrzy .Lgorze- poprawa bezpieczefrstwa przej66 dla piesrych; C2956 6:
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Przebudowa drogi dla rower6w i chodnika w ramach realizacji zadania ,rNowy
chodnik i drzewa wyciszaj4ce na granicy Ursynowa i Mokotowa" Nr
postgpowania ZDMiNMIDZPt83tPNt72t20. Nie otwierad przed dniem

30.09.2020r. do godz. 10:30".

13.1. Oferty powinny by6 zloaone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie ptzy

ul. Chmieln ej l20,Kancelaria, w terminie do dnia 30.09.2020r. do godziny 10:00.

15.1. ,,Otwarcie oiert nast4pi w siedzibie Zamawiai4cegoptzy ul' Chmielnej 120, w

Warszawie, w sali 141, rv dniu 30.09.2020r', o godz' 10:30'

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zarrt6wienia, Zamawiajqcy

dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP'

JednoczeSnie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy PZP, Zartawiajqcy niezwlocznie po

zamieszczeniu zmiany tresci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wteh Publicznych,

zamieszcza informacj g o zmianach na stronie internetowej'
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