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SProstowanie

ogloszenie zmian lub dodatkowych informacii

Uslugi

1.1) Nazwa i adresY

oficjalnanazwa:MiastostoleczneWarszawa-Zarz4dDr6gMiejskich
Adres Pocztowy: Chmielna 120

Miejscowo66: Warszawa

Kod NUTS: PL911- Miasto Warszawa

Kod PocztowY:00-801-
Pafistwo: Polska

Osoba do kontakt6w: Monika Suchecka

E-mail: zzP@zdm.waw'Pl

Faks: +48 2289O921L

AdresY internetowe:
Gl6wnY adres: www'zdm'waw' Pl

Sekcia ll: Przedmiot

ll.l-) Wielko56lubzakreszam6wienia

11.1.L) Nazwa:

usuwanie pojazd6w z dr6g lezEcych na terenie m' st' warszavvy w trybie art' 50a i 1'3oa ustawy zdnia20

cze*ca j.997 roku prawo o ruchu drogourym (Dz. U. z2o2o r. poz' 1-1-0), dalej [Prd], usuwanie "'

Numer referencyjny: ZDMI UMI DZP |  zlPNl 37 l2O

11.1.2) Gl6wnY kod GPV

98351L00 Uslugi Parkingowe

11.1..3) Rodzaizam6wienia
Uslugi

11.1.4) Kr6tkioPis:
przedmiotem zam6wienia jest usuwanie pojazd6w z dr6gle24cych na terenie m' st' warszavw w trybie art' 50a

i1-30austawyzdniaZoczerwca].ggTrokuPrawooruchudrogowym(Dz.U.z2020r.poz.1-10),da|ej[Prd]'
usuwanielubkierowanienaparkingstrzezonypojazd6wwprzypadkustwierdzenianaruszeniaobowiq4k6w
|ubwarunk6wprzewozuorogowegowprzypadkachokreS|onychwart.95ustawyotransporciedrogowym
(Dz. U. z 2OL9 r. poz.2L4O ze zm') dalej [utd], przechoranTwanie rnnry' pojazd6w na parkingach strze2onych

(r6wniezpojazd6wusunigtychwramachinnychum6w)orazprzekazywanienawniosekzamawiajEcegodo
utylizacjipojazd6wusunigtychw\,1/w.trybachiprzejQtychnawlasno56m'st'Warszawy'Przechowywanie
pojazd6w bqdzie trwalo do czasu odbioru pojazd6w przez osoby upowa2nione lub do czasu wydania przez

Zamawiaj4cego zlecenia co do sposobu postQpowania z tymi pojazdami'

Zam6wienie podzielone jest na z cz. KodcPV: 50.1-l-.81.10-9. Przedmiot opisany w slwZ ti' oPZ'

Sekcia Vl: Informacie uzupelniai4ce

Vl.5) Data wyslania ninieiszego ogloszenia:



212

27tO7t2020

Vl.6) Numerpierwotnegoogloszenia
pierwotne ogloszenie przeslane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTTCES
Logowanie jako klient TED eSender: dizp
Dane referencyjne ogloszenia: 2020_0 69404
Numer ogloszenia w Dz.urz. UE - oJ/s: 2o20rs Lo5-254222
Data wyslan i a p ie nrvotn e go o glosze n i a : 2g I O5 t 2020

Sekcja Vil: Zmianv
Vll.1) Informacje do zmiany tub dodania
Vfl.L.1) Przyczynazmiany

Modyfi kacja pienvotnej informacji podanej przez i ns\Aucie zamawiaiqcE
VU.L.2) Tekst, kt6ry nale2y poprawi6 w pierwotnym ogloszeniu

Numer sekcji: |V.2.2
Zamiast:

Data:29t07t2020
Czas lokalny: 10:00
powinno byi:
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: tV.2.7
Zamiast:

Data:29tO7|2OZO

Czas lokalny: j.1:00
powinno by6:

Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 11:00

Vll.2) lnne dodatkowe informacje:


