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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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: Małgorzata Maciejewska
E-mail: zzp@zdm.waw.pl 
Faks:  +48 228909211
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdm.waw.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja samoobsługowego systemu najmu rowerów 
publicznych Warszawski Rower Publiczny sprzętem używanym lub odnowionym
Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/70/PN/61/20

II.1.2) Główny kod CPV
50111000 Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja samoobsługowego systemu najmu rowerów 
publicznych Warszawski Rower Publiczny sprzętem używanym lub odnowionym.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 214 000 EURO.

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

10/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: dizp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-104618
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 155-379669
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/08/2020
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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: II.2.10
Zamiast:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
Powinno być:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
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1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za
wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (rozdział I SIWZ), w tym:
2.1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”, w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);
2.2. do oferty należy dołączyć wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 7 do SIWZ –
szczegóły w pkt 8.10.2 SIWZ) – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);
2.3. wymagane oświadczenie wskazane w pkt 2.1 powyżej (JEDZ) powinno być
złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie;
2.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w
pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenie wskazane w pkt 2.1
powyżej – JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec
niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4
ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej
w dalszej treści „ustawą Pzp”.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w § 5 pkt 1, 4, 5 i 6
rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów,
jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, które potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia.
5. Zasady powoływania się na zasoby podmiotów trzecich określone zostały w pkt 10
SIWZ.
6. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 250
000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli
Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w
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art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty podstawowej albo wariantowej
(pkt 6.1 SIWZ)
11. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie również w przypadku
określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta została w pkt 22 SIWZ
(rozdział I SIWZ).
13. Z uwagi na to, iż treść ogłoszenia posiada ograniczoną ilość znaków,
szczegółowe zapisy dot. ogłoszenia znajdują się w SIWZ (na stronie http://www.zdm.
waw.pl).
14. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
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1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za
wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (rozdział I SIWZ), w tym:
2.1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”, w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);
2.2. do oferty należy dołączyć wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 7 do SIWZ –
szczegóły w pkt 8.10.2 SIWZ) – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);
2.3. wymagane oświadczenie wskazane w pkt 2.1 powyżej (JEDZ) powinno być
złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie;
2.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w
pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenie wskazane w pkt 2.1
powyżej – JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec
niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4
ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej
w dalszej treści „ustawą Pzp”.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w § 5 pkt 1, 4, 5 i 6
rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów,
jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, które potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia.
5. Zasady powoływania się na zasoby podmiotów trzecich określone zostały w pkt 10
SIWZ.
6. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 250
000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli
Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w
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art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji.
10. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie również w przypadku
określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta została w pkt 22 SIWZ
(rozdział I SIWZ).
12. Z uwagi na to, iż treść ogłoszenia posiada ograniczoną ilość znaków,
szczegółowe zapisy dot. ogłoszenia znajdują się w SIWZ (na stronie http://www.zdm.
waw.pl).
13. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


