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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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: Iwona Jabłońska
E-mail: zzp@zdm.waw.pl 
Faks:  +48 228909211
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdm.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż stacjonarnych urządzeń pomiaru prędkości na wiadukcie i moście Poniatowskiego
Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/72/PN/63/20

II.1.2) Główny kod CPV
38410000 Przyrządy pomiarowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż stacjonarnych urządzeń pomiaru prędkości na wiadukcie i 
moście Poniatowskiego”.
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących służącego do pomiaru 
średniej prędkości na określonym odcinku drogi, zwanego urządzeniem rejestrującym. Pojęcie „urządzenie 
rejestrujące” oznacza kompletny system do pomiaru średniej prędkości na określonym odcinku drogi wraz z 
konstrukcjami wsporczymi

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: dizp
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-106007
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 157-381641
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/08/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 dotyczące dostarczenia stacjonarnego urządzenia rejestrującego służącego do pomiaru chwilowej 
prędkości , opracowania projektów wykonawczych dla instalacji takiego urządzenia i jego konfigurację w ilości 1 
szt.
Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, 
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności 
określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. 
zm.), zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień -Doświadczenie 
zawodowe – podstawa dysponowania.
1. Monter, Serwisant z uprawnieniami SEP do 1 KV - 2 osoby - 4 lata – Nie dotyczy - podstawa dysponowania;
2. Projektant robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – 1 osoba – 4 lata – 4 
lata – podstawa dysponowania;
3. Kierownik robót spełniający wymagania , o których mowa w art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282)– 1 osoba – 2 lata – nie dotyczy
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w okresie ostatnich 5 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 dotyczące dostarczenia stacjonarnego urządzenia rejestrującego służącego do pomiaru chwilowej 
prędkości , opracowania projektów wykonawczych dla instalacji takiego urządzenia i jego konfigurację w ilości 1 
szt.
Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, 
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności 
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określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. 
zm.), zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień -Doświadczenie 
zawodowe – podstawa dysponowania.
1. Monter, Serwisant z uprawnieniami SEP do 1 KV - 2 osoby - 4 lata – Nie dotyczy - podstawa dysponowania;
2. Projektant robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – 1 osoba – 4 lata – 4 
lata – podstawa dysponowania;
3. Kierownik robót spełniający wymagania , o których mowa w art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282)– 1 osoba – 2 lata – nie dotyczy
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/10/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


