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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120
Warszawa
00-801
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Szczepanik
E-mail: zzp@zdm.waw.pl
Faks: +48 228909211
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zdm.waw.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st.
Warszawy
Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/75/PN/64/19

II.1.2)

Główny kod CPV
90690000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st.
Warszawy.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac
z załącznikami (Rozdział V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej "SIWZ") oraz Formularzu
cenowym (Załącznik nr 9 do SIWZ).
Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 221 000 EURO.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: dizp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-130577
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 184-448267
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/09/2019
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z
poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób - Staż (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa
dysponowania.
1. Kierownik nadzorujący pracę brygady roboczej wykonującej usługi polegające na myciu oraz czyszczeniu
drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz zabezpieczaniu ich powierzchni powłokami
antygraffiti/antyplakat - 1 osoba - 3 lata - podstawa dysponowania (umowa o pracę);
2. Pracownik brygady roboczej - 24 osoby (8 brygad roboczych po 3 osoby) - nie dotyczy - podstawa
dysponowania (umowa o pracę).
Powinno być:
2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z
poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób - Staż (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa
dysponowania.
1. Kierownik nadzorujący pracę brygady roboczej wykonującej usługi polegające na myciu oraz czyszczeniu
drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz zabezpieczaniu ich powierzchni powłokami
antygraffiti/antyplakat - 1 osoba - 3 lata - podstawa dysponowania (umowa o pracę).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 29/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/10/2019
Czas lokalny: 11:00

3/3

Powinno być:
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

