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Sprostowanie

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji

Uslugi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 20t4l24luE
Sekcia | : I nstytucja zamawiaiaca/pod m iot zamawiai4ey
1.1) Nazwa iadresy

Oficjalna nazwa: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd D169 Miejskich
Adres pocztowy: Chmielna 120

Miejscowo6i: Warszawa
Kod NUTS: PLgl-L Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-801
Pafstwo: Polska

Osoba do kontakt6w: Monika Suchecka
E-mall: zzp@zdm.waw.pl
Faks: +48 2289O92L1"

Adresy internetowe:
Gl6wny adres: www.zdm.waw.pl

Sekcja ll: Przedmiot
ll.l-) Wielko66lubzakreszam6wienia

ll.l-.1-) Nazwa:

Usuwanie pojazd6w z drog lez4cych na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 2O

czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 22O20 r. poz. l-10), dalej [Prd], usuwanie ...

Numer referencyjny: ZDMI UMI DZP |  zlPNl 37 l2O

ll.L.z) Gl6wny kod CPV

9835LL00 Uslugi parkingowe

ll.L.3) Rodzajzamowienia
Uslugi

11.1.4) Kr6tkiopis:
Przedmiotem zam6wienia jest usuwanie pojazd6w z dr6g lezqcych na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a
i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2O20 r. poz. 110), dalej [Prd],
usuwanie lub kierowanie na parking strzezony pojazd6w w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiqzk6w
lub warunk6w p'zewozu drogowego w przypadkach okreSlonych w art. 95 ustawy o transporcie drogowym
(Dz. U. z 20L9 r. poz. 2740 ze zm.), dalej [utd], przechowywanie ww. pojazd6w na parkingach strzezonych
(r6wniez pojazd6w usunigtych w ramach innych um6w) oraz przekazywanie na wniosek zamawiaj4cego do
utylizacji pojazd6w usunigtych w ww. trybach i przejqtych na wlasno66 m.st. Warszawy. Przechowywanie
pojazd6w bgdzie trwafo do czasu odbioru pojazd6w przez osoby upowaznione lub do czasu wydania przez

Zamawiaj4cego zlecenia co do sposobu postQpowania 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 uzupelniajEce
Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
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vr.6)

aLloTl?o20

Numer Pierwotnego ogloszenia

Pienruotne ogloszenie przeslane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: dizp

Dane relerencyine ogloszenia: 2020-069404

Numer ogloszenia w Dz-Un. UE - OJ/S: 2020/5 LA5-254222

Data wyslania pie ruvotne go ogloszen ia : 28 | 05 | 2020

SekciaVll: Zmiany

Vll.L) Informacie do zmiany lub dodania

Vll.1.L) PrzYczYna zmianY

Modyfikacjapienruotnejinformacjipodanejprzezinstytucjqzamawiaj4cq

Vll.L.2) Tekst, kt6ry naleiy poprawid w pierwotnym ogloszeniu

Numer sekcii: lV'2.2

Zamiast:

Data:06/0712020

Czas lokalnY: 10:00

Powinno bYC:

Data:27lO7l2O2O

Czas lokalnY: 10:00

Numer sekcji: 1V.2.7

Zarniast:

Datar 06/07/2020

Czas lokalnY: ll:00
Powinno byd:

Data:27lO7l2O2O

Czas lokalnY: 11:00

Vll.2) Inne dodatkowe informacie:


