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Warszawa:

OGI,OSZENIE O ZMIAME OGI-OSZEI\IA

OGI-OSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zam6wisriu

INFORMACJE O Z MIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 552534

Data:2019-05-28

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4dDr6gMiejskich, Krajowy numer idartyfrkacyjny 00000000000000,u1. ul. Chmielna 120,

00-801 Warszawa, woj. mazowieckiq panstwo Polska, tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@zdnwaw.pl, faks 228 909 2ll .

Adres strony intemetowej (url): www.zdm.waw.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

ILl) Tekst, ktdry nale2y zmienid:

Miejsce, w kt6rym znajduje sig zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt:1.3)

W ogloveniu jest l) Wykonawcaw okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skbdania ofert, a je2eli okres prowadzenia

dzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadczeh okresowych lub ci4glych r6unie2 wykonuje): minimum

3 zam6wienia o l4cznej wartoSci I 200 000,00 zl brutto, w tym jedno zam6wienie na kwotQ co najmniej 600 000,00 zlbrutto'

polegaj4ce na wykonaniu dokumentacji prc.jekfowej dla modemizacji, remontu, budowy lub prz$udowy oSwietlenia ulicznego lub

zewnQtrznego w mieScie powyZej 100 000 mieszkafic6w Przez oSwietlenie uliczne lub zev'nqtzneZamawiaj4cyrozumie

oSwietlenie dr6g ci4g6w pieszych, pirivo-rowerowych, dr6g rowerowych, parking6w zewnqtrznych lub plac6wrealizowanychprzy

uiLy ciu vrz4dzeA i element6w oSwietleniowych.

W ogloveniu powinno by6: 1) \fkonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skhdania ofert, a je2eli okres

prowadzenia dzialalno$ci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4gtych r6wnieZ

wykonuje): minimum 3 zam6wienia o l4cznej wartoici 120 000,00 zl bruttq w tym jedno zam6wienie na kwotg co najmniej 60

000,00 zl brutto, polegaj4ce na wykonaniu dd<umentacji projektowej dla moderniza{i, remontu, budowy lub prz$udowy

o3wietlenia ulicznego lub zewngtrznego w miescie powy2ej 100 000 mieszkanc6w. Przez oSwietlenie uliczne lub zewngtrzne

Zarnatiaj4cy rozumie ojwietlenie dr6g ci4g6w pieszych, pieszo-rowerowych, dr6g rowerowych, parking6w zewnEtrznych lub

plac6w realizow anych przy u2yciu urz4dzor i element6w oSwietleniowych '

Miejsce, w ktrirym znajduje siq zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogloweniu jest Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udziah.r w postqpowaniu: Data: 2019-06{7 , godzina:

10:00

W ogloveniu powinno by6: Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczotie do udziah.r w postqpowaniu: Data: 201946-ll,

godzina: l0:00
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