
Na naszej stronie internetowej po6wiqconej COVID-19 mo2na znale2i informacje o przetargach
dotycz4cych zapotrzebowania na sprzet medyczny.
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Polska-Warszawa: Ustugi parkingowe

2020|s I 28-314244

Sprostowan ie

Og*oszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usfugi

(Suplement do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej , 202015 I 05-2 54222\

Podstawa prawna:
Dyrektywa 20141241UE

S e Kgj a | : I n s tylllj a za m aw i ajA ca / p o d m i o_t-AmAwiaj3sy-

l.l) Nazwaiadresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stoieczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich
Adres pocztowy: Chmielna 120
Miejscowoic: Warszawa
Kod NUTS: PLgl I Miasto Warszawa
Kod pocztowy:00-801
PaRstwo: Polska
Osoba do kontakt6w: Monika Suchecka
E-mail : zzp@zdm.waw. pl

Faks: +48 228909211
Adresy internetowe:
Ci6wny adres : www.zdm,waw.pl

lg[_cja ll: Przedmiot

ll,l) WielkoS( lub zakres zam6wienia

ll.l.l ) Nazwa:
Usuwanie pojazd6w z dr6g lez4cych na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a i

l30a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.lJ. z2OZ0 r.
poz. I l0), dalej (Prd), usuwanie ...
N u me r refe re n cyj n y'. ZD M I UM I DZp I 4Z I pN I 37 I 20

11,1,2) Cl6wny kod CPV

98351 I 00 Ustugi parkingowe

ll.l .3) Rodzaj zam6wienia
Us{u g i

ll.l .4) Kr6tki opis:
Przedmiotem zam6wienia jest usuwanie pojazdow z drog lez4cych na terenie m.st.
Warszawy w trybie art. 50a i l30a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu
drogowym (Dz.U.zZ0Z0 r. poz. l10), dalej (prd), usuwanie lub kierowanie na parking
strzezony pojazd6w w przypadku stwierdzenia naruszenia obowi4zk6w lub warunk6w i

przewozu drogowego w przypadkach okreilonych w art. 95 ustawy o transporcie :

drogowym (Dz.U. 22019 r. poz.2140 ze zm.), dalej (utd), przechowywanie ww.



pojazd6w na parkingach strze2onych (r6wnie2 pojazd6w usunigtych w ramach innych

um6w) oraz przekazywanie na wniosek zamawiaj4cego do utylizacji pojazdow

usuniqtych w ww. trybach i przejqtych na wtasno5( m.st. Warszawy. Przechowywanie

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

czasu wydania przez Zamawiaj4cego zlecenia co do sposobu postepowania z tymi

pojazdami.
Zam6wienie podzielone jest na 2 cz. Kod CPV: 50.1 1.81.10-9. Przedmiot opisany w

slwz tj. oPz.

Seeg,a Vl: hformacje uzuPefnhjege

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
ot lo7l2o2o

Vl.6) Numer pierwotnego ogloszenia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2020/S 105-254222

SekciEjYILZ!'.iEsY

Vll.l ) Informacje do zmiany lub dodania

Vll.l.2) Tekst, kt6ry nale2y poprawi( w pierwotnym ogloszeniu

Numer sekcji: lV.2.2
Zamiast:
Data: 06/0712020
Czas lokalnY: '10:00

Powinno bYc:

Data:27lO7l7A20
Czas lokalnY: l0:00
Numer sekcji: 1V.2.7

Zamiast:
Data: 06/0712020
Czas lokalnY: I l:00
Powinno bY(:
Oata:2710712024
Czas lokalnY: 1 l:00

Vll.2) Inne dodatkowe informacje:

l

I


