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2710712020 St 43 Uslugi _ Dodatkov#,_-.i ",TJ _.ye informacja _ procedura otwarta

pols ka_Warszawa : Uslugi parki n gowe
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Sprostowanie

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji

Uslugi
(Supfement do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej , Z0Z0lS IOS_ZS4ZZZ)

Podstawa prawna:
Dyrektywa ZOt4l24lUE

oficjalna nazwa: Miasto storeczne warszawa - zarz4dDr6g MiejskichAdres pocztowy: Chmielna l Z0
Miejscowo5(: Warszawa
Kod NUTS: plgl I Miasto Warszawa
Kod pocztowy:00-g0l
Panstwo: polska
Osoba do kontakt6w; Monika Suchecka
E-maif : zzp@zdm.waw.pl
Faks: +48 ZZSgOgZtl
Adresy internetowe:
Gl6wny adres : www.zdm.waw. pl

l.l) Nazwa iadresy

Sekcj.{t: przedmiol

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

Usuwanie pojazd6w z drog lezqcych na terenie m.st. warszawy w trybie art. 50a ii 30a ustawy z dnia 20 czerwca lggTroku Prawo o ru.hu drogowym (Dz.rrJ. z zoz0 r.poz. I l0), dalej [prd], usuwanie ...
N u m e r refe re ncyj n y : ZDM I tJM I DZp I 42 I p N I 37 I 20

ll.1 .2) Gl6wny kod CpV
98351 100 Uslugi parkingowe

ll.l.3) Rodzaj zam6wienia
Uslugi

ll.l .4) Kr6tki opis:
Przedmiotem zamowienia jest usuwanie pojazd6w z dr6glez4cych na terenie m.st.warszawy w trybie art' 50; i l30a ustawy z dnia 20 czenvca l ggT roku prawo o ruchudrogowym (Dz'lJ' 22020 r' poz' l l0), dalei tprul, usuwanie rub kierowanie na parkingstrze2ony pojazd6w w przypadku stwierdzenia naruszenia obowi4zkow lub warunkowprzewozu drogowego w przypadkach okreilonr.i **a. 95 ustawy o transporciedrogowym (Dz.u. z 2019 r. p'oz.2t40 zezm.l,.Oalej [i,,0], Or...howywanie vl,rv.



pojazd6wnaparkingachstrzeZonych(rownie2pojazd6wusuniqtychwramachinnych
um6w) oraz przeKazywanie na wniosek '"*t*itiacego 

do utylizacji pojazd6w

usunigtych w ww. .il;; iprzejerych.n" *turnoie m.st' warszawy' Przechowywanre

pojazd6w bqdzie.*"j" Jo .r"r, odbioru pojazd6w przez.osoby upowa2nione lub do

czasuwvdan ia 0"";;;;;;Ljuttgo tl";;;;; 
Jo i po'ouu postepowania z tvmi

pojazdami.
Zam6wieniepodzielonejestna2cz.KodCPV:50'11.81'10-g.Przedmiotopisanyw
stwz, tj. oPZ.

I
I

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:

23107 lzo20

Vl.6) Numer pierwotnego ogloszenia

Numer "gt"""ni" 
* olz'urz' UE - oJ/S: 2020/S 105-z54zZz

j

EKja Vll: Zmiany-

Vll.l ) Informacje do zmiany lub dodania

Vll.1.Z) Tekst, kt6ry nale2y poprawi( w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekcji: lV'2"2

Zamiast:
Data:27lO7l2OZ0
Czas lokalnY: 10:00

Powinno bY6:

Darat zg lo7 I2OZO

Czas lokalnY: 10:00

Numer sekcji: lV 'Z'7
Zamiast:
Data:27loT l2OZO

Czas lokalnY: 1 l:00

Powinno bYf:

Data:29lQ7 l20ZO

Czas lokalnY: I l:00

Vll.2) Inne dodatkowe informacje:


