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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: Malgorzata Szczepanik
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:
Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. 
Warszawy
Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/90/PN/79/20

II.1.2) Główny kod CPV
50750000 Usługi w zakresie konserwacji wind

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. 
Warszawy.
Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 214 000 EURO

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

27/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: dizp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-136724
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 204-496631
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/10/2020

mailto:zzp@zdm.waw.pl
www.zdm.waw.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496631-2020:TEXT:PL:HTML
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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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
4.1 wykazu usług (...);
4.2 wykazu osób, ...);
4.3 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego (...).
Powinno być:
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, które potwierdzają 
okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, tj.:
4.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane. Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy 
wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.
4.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.
4.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami .
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/10/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W ogłoszeniu w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe -Wykaz i krótki opis kryteriów 
kwalifikacji- po pkt 2. wpisuje się pkt 3. o treści: Wykonawca ma do dyspozycji następujące narzędzia, 
wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne:
Lp. - narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne – ilość – podstawa dysponowania:
1) - Samochód serwisowy ( oznaczony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - 8 szt. – podstawa 
dysponowania.
2) - Aparat fotograficzny (20 megapixeli, zoom optyczny 50x,optyczna stabilizacja) - 8 szt. – podstawa 
dysponowania.
3) - Aparat telefoniczny GSM - 8 szt. – podstawa dysponowania.
4) - Profesjonalny sprzęt do mycia ciśnieniowego - 4kpl. – podstawa dysponowania.
5) - Samochód patrolu interwencyjnego ochrony mienia i osób - 15 szt. – podstawa dysponowania.
6) - Podnośnik koszowy (min 10 metrów podnoszenie ) - 1 szt. – podstawa dysponowania.
Powyższy zapis nie został pierwotnie zamieszczony w ogłoszeniu o zamówieniu z uwagi na ograniczoną ilość 
znaków.
Z uwagi na to, iż treść ogłoszenia posiada ograniczoną ilość znaków, szczegółowe zapisy dot. ogłoszenia 
znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udostępnionej na stronie (http://www.zdm.waw.pl).

http://www.zdm.waw.pl

