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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:615346-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
2022/S 214-615346

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 211-607906)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9047697100000
Adres pocztowy: ul. Toruńska 174 a
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogna Klimczewska
E-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 525822797
Faks:  +48 525822777
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Miasta 
Bydgoszczy w 2023 roku
Numer referencyjny: 056/2022

II.1.2) Główny kod CPV
50232200 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz roboty budowlane 
w zakresie awaryjnych napraw tych urządzeń po dewastacjach i kolizjach drogowych, wykonywane w celu 
całodobowego utrzymania ich w stałej sprawności technicznej (ciągłej pracy). Konserwacja i naprawy awaryjne 
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urządzeń sygnalizacji świetlnych zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych 
Miasta Bydgoszczy będących w zarządzaniu Zamawiającego dotyczą: 127 sygnalizacji świetlnych ruchu 
drogowego przy działających sterownikach ASTERIT pracujących pod kontrolą systemu SCATS oraz ASR 
w wersji od 2008PL do 2010PL (w tym połączenia światłowodowe wraz z urządzeniami). W trakcie realizacji 
zamówienia ilość urządzeń podlegających konserwacji nie ulegnie zwiększeniu.

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

02/11/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 211-607906

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

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, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
5. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, JEDZ/-y (patrz pkt 3 powyżej) i 
Oświadczenia (patrz pkt 4 powyżej) oraz aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych 
(PŚD) na brak podstaw wykluczenia, określonych w pkt VI.3) III.ogł. oraz na spełnianie warunków udziału, 
określonych w pkt III.1.1)7., III.1.2) oraz III.1.3) ogł.
Powinno być:
5. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, JEDZ/-y (patrz pkt 3 powyżej) i 
Oświadczenia (patrz pkt 4 powyżej) oraz aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych 
(PŚD) na brak podstaw wykluczenia, określonych w pkt III.1.1)7.1)-5) oraz na spełnianie warunków udziału, 
określonych w pkt III.1.2) oraz III.1.3) ogł.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Pozostała treść pkt III.1.1) ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Niniejsze sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu ma charakter porządkowy, mający na celu wskazanie 
właściwego miejsca w ogłoszeniu, w którym określono podmiotowe środki dowodowe (PŚD) na brak podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, i nie jest zimną istotną w rozumieniu art.90 
ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiana treści ogłoszenia nie jest istotna dla sporządzenia oferty i 
nie wymaga przedłużenie terminu składania ofert.
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