
Na naszej stronie internetowej
dotycz4cych zapotrzebowan ia

po5wiqconej COVTD-t 9
na sprzet medyczny.

mozna znale1i informacje o przetargach

Uslugi - 36oo90-2<l2tr

30107 12020 sl46
L lt. vt. vil.

polska-Warszawa: Ustugi parki ngowe

2020 ls I 46_360090

Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

(suplement oo oziennika urzsdow"r'jfi: Europejskiej , z0zols los-zs4z2z\
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2O14l24lUE

l.l) Nazwa iadresy
oficjarna nazwa: Miasto storeczne warszawa, zarz4d Dr69 Miejskich
Adres pocztowy: Chmielna 120
MiejscowoS(: Warszawa
Kod NUTS: plgl I Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-g0l
Panstwo: polska

Osoba do kontakt6w: Monika Suchecka
E-mail : zzp@zdm.waw.pl
Faks: +48 ZZggOgZt1
Adresy internetowe:
Gt6wny adres : www.zdm.waw.pl

Sef,cja ll: Przedmiot

ll.l) Wielko5€ lub zakres zam6wienia
ll.l.l ) Nazwa:

Usuwanie pojazdow z drog rez4cych na terenie m.st. warszavvy w trybie'r30a ustawy z dnia 20 czerwca rggT r. prawo o ruchu drogowym (Dz.n.
poz. I l0), dalej [prd], usuwanie ...
N u m e r refe re n cyj n y : ZDM I tJM I DZp I 42 I pN I 37 / 20

ll.l.2) Gt6wny kod CpV
98351 1 00 Uslugi parkingowe

ll.l.3) Rodzaj zam6wienia
Usfugi

art. 50a i

z 2020 r.

ll.l .4) Kr6tki opis:
Przedmiotem zam6wienia jest usuwanie pojazd6w z drog lez4cych na terenie m.st.warszawy w trybie art. 50a i l30a ustawy z dnia 20 czerwca 1gg7 r. prawo o ruchudrogowym (Dz'u' z2o2o r' poz' l lo), dalei [Prd], usuwanie lub kierowanie na parkingstrzezony pojazd6w w przypadku stwierdzenia naruszenia obowi4zkow lub warunkowprzewozu drogowego w przypadkach okreslonych w art. 95 ustawy o transporcledrogowym (Dz.U. 22019 r. poz.2]t40 ze zm.), dalej [utd], przechowywanie ww.



pojazd6w na parkingach strze2onych (r6wniez pojazd6w usunigtych w ramach innych

um6w) oraz przekazywanie na wniosek zamawiaj4cego do utylizacji pojazdow

usuniqtych w ww. trybach i przejqtych na wrasnoS( m.st. Warszawy' Przechowywanie

pojazd6w bqdzie trwato do czasu odbioru pojazd6w przez osoby upowa2nione lub do

czasuwydaniaprzezTamawiaj4cegoz|eceniacodosposobupostqpowaniaztymi
pojazdami.
Zam6wieniepodzielonejestna2cz.KodCPV:50.11.81.10-g.Przedmiotopisanyw
slwz, tj. oPZ.

Vl.5) Data wystania niniejszego ogloszenia:

27l07lzoz0

Vl.6) Numer pierwotnego ogloszenia

Numer ogtoszenia w Dz'Urz' UE - OJ/S: 2020/S 105-254222

Sekcja Vll: ZmianY-

Vll.l ) lnformacje do zmiany lub dodania

Vll.l.2) Tekst, kt6ry nale2y poprawi€ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekcji: lV 'Z'2
Zamiast:
Data:29lO7 12020
Czas lokalnY: 10:00

Powinno bY6:

Data: l3loSl2OZO
Czas lokalnY: 10:00

Numer sekcji: lV 'Z'7
Zamiast:
Data: 29lO7 l2OZ0
Czas lokalnY: I l:00
Powinno bY(:

Data: l3lOgl20Z0
Czas lokalnY: 1 l:00

Vll.2) Inne dodatkowe informacje:


