
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 129-315707)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich
Adres pocztowy: Chmielna 120
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-801
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Maciejewska
E-mail: zzp@zdm.waw.pl
Faks: +48 228909211
Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdm.waw.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa nowych opraw oświetleniowych w technologii LED
Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/61/PN/53/20

II.1.2) Główny kod CPV

31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa nowych opraw oświetleniowych w technologii
LED"

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/08/2020
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315707-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:zzp@zdm.waw.pl?subject=TED
http://www.zdm.waw.pl/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315707-2020:TEXT:PL:HTML


Sekcja VII: Zmiany

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 129-315707

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej tj.:
1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): – Dostawy łącznej
liczby minimum 20 000 nowych opraw oświetleniowych wykonanych w technologii
LED (patrz pkt 7.2.2.1 SIWZ) – musi posiadać doświadczenie we wdrożeniu i
uruchomieniu oprogramowania do zarządzania infrastrukturą oświetlenia
zewnętrznego (w zakresie funkcjonalności: inwentaryzacja infrastruktury, sterowanie
oprawami LED – system CMS, wersja oprogramowania – aplikacja mobilna) u minimum
trzech różnych zamawiających, dla minimum 10 000 punktów świetlnych każdy (patrz
pkt 7.2.2.1 SIWZ).
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej tj.:
1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): – dostawy łącznej
liczby minimum 20 000 nowych opraw oświetleniowych wykonanych w technologii
LED (patrz pkt 7.2.2.1 SIWZ).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315707-2020:TEXT:PL:HTML

