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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Adres pocztowy: ul. Barbary 21a
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-053
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Cieśla
E-mail: zp@metropoliagzm.pl
Tel.: +48 327180730
Adresy internetowe:
Główny adres: www.metropoliagzm.pl
Adres profilu nabywcy: www.metropoliagzm.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa, montaż i utrzymanie systemu zliczania pasażerów
Numer referencyjny: ZP.270.6.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
48813000 System informacji ruchu pasażerskiego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu zliczania pasażerów mającego na celu zintegrowanie
dotychczasowych systemów zliczania, stosowanych przez operatorów realizujących obecnie przewozy na
zlecenie Zarządu Transportu Metropolitalnego, zintegrowanie z wdrażanym przez miasto Tychy Inteligentnym
Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach, a docelowo obejmującego obsługę wszystkich
pojazdów realizujących przewozy na zlecenie ZTM.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0029su3
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177909
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 253-638972
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/12/2020
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: II.2.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach. Opis opcji:
Zamiast:
Zamawiający zakłada, że w okresie utrzymania do Systemu mogą być podpinane kolejne pojazdy.
Dla pojazdów podłączanych bezpośrednio do Systemu w prawie opcji planuje się zamówić dodatkowe karty
SIM w wydzielonym (prywatnym) APN (poza kartami dla 109 pojazdów w zamówieniu podstawowym) oraz
zwiększenie zasobów chmurowych z powodu zwiększonego wolumenu danych. Zakłada się grupę do 1 000
pojazdów podłączanych w ten sposób do Systemu, dla których zostaną zamówione karty SIM oraz zwiększone
zasoby chmurowe.
Powinno być:
Zamawiający zakłada, że w okresie utrzymania do Systemu mogą być podpinane kolejne pojazdy.
Dla pojazdów podłączanych bezpośrednio do Systemu w prawie opcji planuje się zamówić dodatkowe karty
SIM w wydzielonym (prywatnym) APN (poza kartami dla 109 pojazdów w zamówieniu podstawowym) – do
max. 500 pojazdów oraz zwiększenie zasobów chmurowych z powodu zwiększonego wolumenu danych obejmujące maksimum dane z 500 pojazdów. Prawo opcji będzie wykonywane poprzez złożenie oświadczenia
woli Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu
umowy wynikającego z prawa opcji:
1) w zakresie dodatkowych kart SIM wraz z wydzielonym APN w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia
oświadczenia Zamawiającego o wykonaniu prawa opcji, nie częściej jednak niż raz na kwartał,
2) w zakresie zwiększenia zasobów chmurowych – w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia
Zamawiającego o wykonaniu prawa opcji, nie częściej jednak niż raz na kwartał
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 4
Zamiast:
4. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, jak również stanowi załącznik do
SIWZ.
Powinno być:
4. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert. Informacje o osobach
upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamiast:
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1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest ...
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
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. Pkt 5
Zamiast:
5. Dokument, o którym mowa w pkt 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 5 stosuje się.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany pkt 3.1 składa
dokument, o którym mowa w pkt 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, 14 i 21 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Powinno być:
5. Dokument, o którym mowa w pkt 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 5 zdanie 1 stosuje się.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany pkt 3.1) składa
dokument, o którym mowa w pkt 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
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Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 02/04/2021
Powinno być:
Data: 12/04/2021
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

