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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Naprawa uszkodzonych i wymiana zniszczonych, aktualizacja, moderntzacja oraz
mycie i konserwacja elementtfw Miejskiego Systemu Informacji kat. lr2r3"
Nr postgpowania ZDMNMIDZPI87/PN 17 6120.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 1lc, l2a w zw z art
38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 zp6in. zm.) dokonuje zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu nr 595839-N-2020
z dnia 12.10.2020r. zamieszczonego w Biuletynie Zarnowieri Publicznych oraz dokonuje
zmiany Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zan6wienia w spos6b nastgpuj4cy:

l) w ogloszeniu o zam6wieniu w pktlY.2.2) Kryteria dodaje sig kryterium: czas reakcji

-20%
2) zmianE dotychczasowego pkt 8.12. SIWZ na nastgpuj4cy:

8.12. Ofertg nale?y umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytarie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byt oznaczone nazwE
(firme) i adresem Wykonawcy, zaadresorvane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

,,Oferta na: Naprawa uszkodzonych i wymiana zniszczonych, aktualizacjt, modernizacja
oraz mycie i konserwacja element6w Miejskiego Systemu Informacji kat. 1, 2,", Nr
postgpowania ZDMNM/DZP|87|PN|76|20. Nie otwiercl przed dniem 27.10.2020r. do
godz.11:00".

3) zmiang dotychczasowego pkt 13.1. SIWZ na nastgpuj4cy:
13.1. Oferty powinny byl zlo2one w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 27.10.2020 r. do godziny 10:00.

4) zmiang dotychczasowego pkt 15.1. SIWZ na nastgpuj4cy:
15.1 . Otwarcie ofert nastEpi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 1 w dniu 27.10.2020 r., o godz. 11:00.

W wyniku zmiarry Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiajqcy dokona
zmiarry treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustarvy Prawo
zam6wieri publicznych.

JednoczeSnie, zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Ptp, Zarnawiajqcy niezwlocznie po
zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieh Publicznych,
zarnieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej 
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