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Sprostowanie

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji

Uslugi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 20L4l24lUE

Se kcj a I : I n stytu cj a zamawiajaca/pod m i ot zamawiaj4cy
1.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich
Adres pocztowy: Chmielna L20

Miejscowo6d: Warszawa

Kod NUTS: PL91-l- Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-80L

Pafistwo: Polska

osoba do kontakt6w: Monika Suchecka

E-mail : zzp@zdm.waw.pl

Faks: +48 2289092IL
Adresy internetowe:
Gl6wny adres: www.zdm.waw.pl

Sekcja ll: Przedmiot
ll.1) Wielko66lubzakreszam6wienia

ll.1.l-) Nazwa:

Usuwanie pojazd6w z dr5g le2Ecych na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a i l-30a ustawy z dnia20

czerwca 1-997 roku Prawo o ruchu drogornym (Dz. U. z2O2O r. poz. 110), dalej[Prd], usuwanie...

Numer referencyj ny: ZDMI UMI DZP | 421 PN | 37 | 20

1t.L.2) Gl6wny kod CPV

98351100 Uslugi parkingowe

11,1.3) Rodzajzam6wienia
Uslugi

ll.1-.4) Kr6tkiopis:
Przedmiotem zam6wienia jest usuwanie pojazd6w z dr6g le24cych na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a

i 130a ustawy z dnia20 czeruca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), dalej [Prd],
usuwanie lub kierowanie na parking strzezony pojazd6w w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiqTk6w

lub warunk6w przewozu drogowego w przypadkach okreSlonych w art. 95 ustawy o transporcie drogowym

(Dz. U. z2OI9 r. poz.2L40 ze zm.), dalej [utd], przechowywanie ww. pojazd6w na parkingach strzezonych

(r6wniez pojazd6w usunigtych w ramach innych um6w) oraz przekazywanie na wniosek zamawiajEcego do

utylizacji pojazd6w usunigtych w ww. trybach i przejgtych na wlasnos6 m.st. Warszawy. Przechowywanie
pojazd6w bgdzie truualo do czasu odbioru pojazd6w przez osoby upowaznione lub do czasu wydania przez

Zamawiaj4cego zlecenia co do sposobu postgpowania z tymi pojazdami.

Zam6wienie podzielone jest na 2 cz. Kod CPV: 50.11.81.10-9. Przedmiot opisany w SIWZ tJ. OPZ.

Sekcja Vl : Informacje uzupef niaj4ce
Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:



212

2310712020

Vl.6) Numerpietuotnegoogloszenia
PieMotne ogloszenie przeslane pzez eNotices:

Login TED esender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: dizp

Dane referencyjne ogloszenia: 2020-069404

Numer ogloszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2O2OIS tOS-254222

Data wyslania pierwotnego ogloszenia:' 28lQ5l2A2O

SekcjaVll: Zmiany
Vll.l) Informacle do zmiany lub dodania

Vll.X.1) Prryczyna zmianY

Modyli kacja pierwotnej informacji podanej przez i nstytucig zamawiaj4c4

Vll.1.2) Takst, kt6ry ndeiy poprawi6 w pierwotnym ogfioszeniu

Numer sekcji: 1V.2.2

Zamiast:
Data:,27lo7l202O

Czas lokalny: 10:00

Powinno by6:

oata:29lo7l2o2o
Czas lokalny:10:00
Numer sekcji: 1V.2.7

zamiast:

Data:27lO7l2O2O

Czas lokalny: ll.:00
Powinno by6:

Daw29lO7l2O2O
Czas lokalny: I1:@

Vll.z) Inne dodatkowe informacie:


