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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:

09/11/2020

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.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, z tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia na modernizację urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego.
Uwaga!
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia uprawnienia na modernizację 
urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego powinni posiadać Wykonawcy (członkowie 
konsorcjum), którzy będą wykonywali usługi dotyczące tych uprawnień.
Powinno być:
1.Wykonawca musi posiadać uprawnienia na modernizację urządzeń dźwigowych (w tym dźwigów osobowych, 
platform dla osób niepełnosprawnych jak i przenośników osobowych (schody ruchome)) wydane przez Urząd 
Dozoru Technicznego.
Uwaga!
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia uprawnienia na modernizację 
urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego powinni posiadać Wykonawcy (członkowie 
konsorcjum), którzy będą wykonywali usługi dotyczące tych uprawnień.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, z tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
3.1. uprawnienia na modernizację urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;
Powinno być:
3.1. uprawnienia na modernizację urządzeń dźwigowych (w tym dźwigów osobowych, platform dla osób 
niepełnosprawnych jak i przenośników osobowych (schody ruchome)) wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
9) - Pracownik centrum monitoringu – 6 osób – wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – 5 
lat – podstawa dysponowania (umowa o pracę).
Powinno być:
9) - Pracownik centrum monitoringu – 6 osób – wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 
technicznego – 5 lat – podstawa dysponowania (umowa o pracę);
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 10:00
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Powinno być:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


