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Polska-Warszawa: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2019/S 222-544447

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 213-522168)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Adres pocztowy: Chmielna 120
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-801
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Malgorzata Maciejewska
E-mail: zzp@zdm.waw.pl
Faks: +48 228909211
Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdm.waw.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa i montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego
Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/102/PN/88/19

II.1.2) Główny kod CPV

34996000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż odcinkowego pomiaru prędkości na
moście Poniatowskiego”.
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnego urządzenia rejestrującego
służącego do pomiaru średniej prędkości na określonym odcinku drogi, zwanego
urządzeniem rejestrującym. Pojęcie „urządzenie rejestrujące” oznacza kompletny
system do pomiaru średniej prędkości na określonym odcinku drogi wraz z
konstrukcjami wsporczymi.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/11/2019

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522168-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:zzp@zdm.waw.pl?subject=TED
http://www.zdm.waw.pl/


Sekcja VII: Zmiany

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 213-522168

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zmiana w punkcie 1 ppkt 1.1.
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej tj.:
1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): co najmniej 1
dostawę dotyczącą dostarczenia stacjonarnego urządzenia rejestrującego służącego
do pomiaru średniej prędkości, opracowania projektów wykonawczych dla instalacji
takiego urządzenia i jego konfigurację.
Uwaga: Warunek musi być spełniony niezależnie od ilości części, na które będzie
złożona oferta.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej tj.:
1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): co najmniej 1
dostawę dotyczącą dostarczenia stacjonarnego urządzenia rejestrującego służącego
do pomiaru średniej prędkości, opracowania projektów wykonawczych dla instalacji
takiego urządzenia i jego konfigurację.
Uwaga: Warunek musi być spełniony niezależnie od ilości części, na które będzie
złożona oferta.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zmiana w punkcie 2 ppkt 2.1.
Zamiast:
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, tj.:
2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (patrz z pkt
9.1.3. SIWZ).
Powinno być:
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, tj.:
2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (patrz z pkt
9.1.3. SIWZ).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/12/2019

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522168-2019:TEXT:PL:HTML


Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/12/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


