Ciechanów, dn. 26.03.2020 r.
WZP.271.1.5.2020
Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe)
w pasach drogowych dróg gminnych”.
Szanowni Państwo!
I. Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zmianami) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz wprowadza zmiany do SIWZ.
Pytanie Wykonawcy nr 1
Czy istnieją projekty zabezpieczenia prowadzonych robót? Czy zabezpieczenie prowadzonych robót
w formie strzałki świecącej U-26 na samochodzie oraz pachołków jest wystarczające?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie jest w posiadaniu projektów czasowej organizacji ruchu drogowego, w związku
z powyższym wystarczy zabezpieczenie prowadzonych robót w formie strzałki świecącej U-26 na
samochodzie oraz pachołków.
II.Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze
zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
Rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ w następującym zakresie:
Treść przed zmianą:
„1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2020 r., o godz. 10:15, w Urzędzie Miasta
Ciechanów ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna.”
Treść po zmianie:
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2020 r., o godz. 10:15, w Urzędzie Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna. Otwarcie ofert odbędzie się on-line
bez fizycznej obecności przedstawicieli Wykonawców. Zamawiający udostępnia link do
strony internetowej, w której każdy z przedstawicieli Wykonawców będzie mógł uczestniczyć online w publicznym otwarciu ofert:
http://bip.umciechanow.pl/zamowienia_publiczne/Otwarcie_ofert_ONLINE.html

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy
składać do dnia 01.04.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 01.04.2020 r. o godz. 10:15.
Analogicznej zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 520018–N–2020 z dnia 13.03.2020 r.
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