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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:
05/02/2021
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: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.metropoliagzm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.metropoliagzm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Na okres wskazany w miesiącach w pkt II 2.7 składa się wdrożenie w okresie maks. do 30 tygodni od
zawarcia umowy i utrzymanie przez okres 5 lat od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego wdrożenia
Systemu, czyli części 1 umowy. Przed wszczęciem postępowania został przeprowadzony dialog techniczny.
Dokumentacja dot. dialogu jest dostępna pod adresem https://bip.metropoliagzm.pl
Powinno być:
Na okres wskazany w miesiącach w pkt II 2.7 składa się wdrożenie w okresie maks. do 52 tygodni od
zawarcia umowy i utrzymanie przez okres 5 lat od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego wdrożenia
Systemu, czyli części 1 umowy. Przed wszczęciem postępowania został przeprowadzony dialog techniczny.
Dokumentacja dot. dialogu jest dostępna pod adresem https://bip.metropoliagzm.pl
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową
do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował:
1. dostawę oprogramowania do gromadzenia i analizy danych o potokach pasażerskich obsługującego w sumie
co najmniej 100 pojazdów transportu zbiorowego;
2. utrzymanie przez okres co najmniej 12 miesięcy oprogramowania do gromadzenia i analizy danych o
potokach pasażerskich obsługującego w sumie co najmniej 100 pojazdów transportu zbiorowego;
3. montaż urządzeń systemu zliczania pasażerów obejmujący co najmniej jednostkę centralną i dostawę lub
podłączenie bramek liczących w sumie w co najmniej 25 pojazdach transportu zbiorowego;
4. utrzymanie przez okres co najmniej 12 miesięcy urządzeń systemu zliczania pasażerów (co najmniej
jednostka centralna i bramki liczące) w sumie w co najmniej 25 pojazdach transportu zbiorowego;
5. montaż w sumie w co najmniej 10 pojazdach transportu zbiorowego systemu elektronicznego (SZP, SDIP,
monitoring lub system biletowy) korzystającego z sygnałów z magistrali CAN pojazdu.
Wykonawca musi wykazać realizację wszystkich 5 ww. zadań. Zamawiający dopuszcza, aby zadania z punktów
1–5 były zrealizowane w ramach jednej lub kilku umów. Ponadto Zamawiający dopuszcza, aby realizacja
danego zadania wymienionego w punktach 1–5 odbyła się na podstawie jednej lub kilku umów.
Przez pojęcie „pojazdy transportu zbiorowego” należy rozumieć autobusy, tramwaje, trolejbusy lub pociągi.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ustawy Pzp) Zamawiający
dopuszcza sumowanie doświadczeń.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową
do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował:
1. dostawę oprogramowania do gromadzenia i analizy danych o potokach pasażerskich obsługującego w sumie
co najmniej 100 pojazdów transportu zbiorowego;
2. utrzymanie przez okres co najmniej 12 miesięcy oprogramowania do gromadzenia i analizy danych o
potokach pasażerskich obsługującego w sumie co najmniej 100 pojazdów transportu zbiorowego;
3. montaż urządzeń systemu zliczania pasażerów obejmujący co najmniej jednostkę centralną i dostawę lub
podłączenie bramek liczących w sumie w co najmniej 25 pojazdach transportu zbiorowego;
4. utrzymanie przez okres co najmniej 12 miesięcy urządzeń systemu zliczania pasażerów (co najmniej
jednostka centralna i bramki liczące) w sumie w co najmniej 25 pojazdach transportu zbiorowego;
5. montaż w sumie w co najmniej 10 pojazdach transportu zbiorowego systemu elektronicznego (SZP, SDIP,
monitoring lub system biletowy) korzystającego z sygnałów z magistrali CAN pojazdu.
Wykonawca musi wykazać realizację wszystkich 5 ww. zadań. Zamawiający dopuszcza, aby zadania z punktów
1–5 były zrealizowane w ramach jednej lub kilku umów. Ponadto Zamawiający dopuszcza, aby realizacja
danego zadania wymienionego w punktach 1–5 odbyła się na podstawie jednej lub kilku umów.
Przez pojęcie „pojazdy transportu zbiorowego” należy rozumieć autobusy, tramwaje, trolejbusy, pociągi lub
metro
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ustawy Pzp) Zamawiający
dopuszcza sumowanie doświadczeń w celu potwierdzenia realizacji wszystkich 5 wymienionych w pkt 1-5
zadań, nie dopuszcza natomiast sumowania doświadczeń w ramach danego zadania, co oznacza, że realizacja
danego zadania musi być potwierdzona przez jednego wykonawcę.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

4/4

Okres w miesiącach: 69
Powinno być:
Okres w miesiącach: 75
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/04/2021
Powinno być:
Data: 22/04/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/02/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

