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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/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:
ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym
Numer referencyjny: ZP.270.4.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, utrzymanie i rozwój systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych
(„ŚKUP 1.5”), służącego m.in. do realizacji zadań organizatora komunikacji publicznej w zakresie sprzedaży
biletów i innych usług, świadczenia usług rozliczeń transakcji oraz pośredniczeniu w rozrachunku środków
pochodzących z tych transakcji, zarządzania infrastrukturą w czasie zbliżonym do rzeczywistego (online),
obsługą kont i identyfikatorów, którymi będą się posługiwali użytkownicy systemu. System ma być
kontocentryczny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/03/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: n0029su3
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177170
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-635226
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020
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: III.1.1
Zamiast:
Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1)wykazał, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje projekty obejmujące zaprojektowanie, stworzenie lub
modernizację, dostarczenie oraz wdrożenie systemu kartowego realizowanego w systemie publicznej
komunikacji zbiorowej, który spełnia co najmniej poniższe kryteria:
Powinno być:
Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1)wykazał, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje projekty obejmujące:
a) modernizację i utrzymanie,
lub
b) dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie, systemu kartowego realizowanego w systemie publicznej komunikacji
zbiorowej, który spełnia co najmniej poniższe kryteria:
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd. pkt. III 1.1.
2.1.Kierownik Projektu – osoba posiadająca:
a)wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;
b)doświadczenie we wdrażaniu i kierowaniu projektami IT w obszarze transportu publicznego zdobyte w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na pełnieniu funkcji kierownika projektu w
co najmniej dwóch projektach IT w obszarze transportu publicznego, z których każdy obejmował co najmniej
stworzenie lub modernizację oraz dostarczenie i wdrożenie rozwiązania informatycznego;
c)co najmniej jeden z poniższych ważnych certyfikatów:
i.PMP (Project Management Professional) wydawany przez Project Management Institute (PMI);
ii.certyfikat co najmniej Poziom C w systemie IPMA 4-L-C (International Project Management Association);
iii.certyfikat PRINCE2 Practitioner;
iiii.inny, co najmniej równoważny certyfikat dokumentujący przygotowanie w zakresie zarządzania projektami;
d)umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.
2.2.Zastępca Kierownika Projektu – osoba posiadająca:
a)wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;
b)doświadczenie we wdrażaniu i kierowaniu projektami IT w obszarze transportu publicznego zdobyte w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na pełnieniu funkcji kierownika lub zastępcy
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kierownika projektu w co najmniej jednym projekcie IT w obszarze transportu publicznego, obejmującym co
najmniej stworzenie lub modernizację oraz dostarczenie i wdrożenie rozwiązania informatycznego;
c)co najmniej jeden z poniższych ważnych certyfikatów:
i.PMP (Project Management Professional) wydawany przez Project Management Institute (PMI);
ii.certyfikat co najmniej Poziom C w systemie IPMA 4-L-C (International Project Management Association);
iii.certyfikat PRINCE2 Practitioner;
iiii.inny, co najmniej równoważny certyfikat dokumentujący przygotowanie w zakresie zarządzania projektami;
d)umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.
2.11.Specjalista ds. usług płatniczych – osoba posiadająca:
a)wykształcenie wyższe ekonomiczne;
b)doświadczenie w ramach świadczenia usług płatniczych, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, polegające na udziale w charakterze osoby odpowiedzialnej za świadczenie usług
płatniczych w co najmniej 1 projekcie.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd. pkt. III 1.1.
2.1.Kierownik Projektu – osoba posiadająca:
a. wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub z zakresu zarządzania lub administracji lub studia
MBA;
b. doświadczenie we wdrażaniu i kierowaniu projektami IT w obszarze transportu publicznego zdobyte w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na pełnieniu funkcji kierownika
projektu w co najmniej jednym projekcie IT w obszarze transportu publicznego, który obejmował co najmniej a)
modernizację i utrzymanie, lub b) dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie, rozwiązania informatycznego;
c. co najmniej jeden z poniższych ważnych certyfikatów:
i. PMP (Project Management Professional) wydawany przez Project Management Institute (PMI);
ii. certyfikat co najmniej Poziom C w systemie IPMA 4-L-C (International Project Management Association);
iii. certyfikat PRINCE2 Practitioner;
iv. inny, co najmniej równoważny certyfikat dokumentujący przygotowanie w zakresie zarządzania projektami;
d. umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.
2.2.Zastępca Kierownika Projektu – osoba posiadająca:
a. wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub z zakresu zarządzania lub administracji lub studia
MBA;;
b. doświadczenie we wdrażaniu i kierowaniu projektami IT w obszarze transportu publicznego zdobyte w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na pełnieniu funkcji kierownika
lub zastępcy kierownika projektu w co najmniej jednym projekcie IT w obszarze transportu publicznego,
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obejmującym co najmniej a) modernizację i utrzymanie, lub b) dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie,
rozwiązania informatycznego ;
c. co najmniej jeden z poniższych ważnych certyfikatów:
i. PMP (Project Management Professional) wydawany przez Project Management Institute (PMI);
ii. certyfikat co najmniej Poziom C w systemie IPMA 4-L-C (International Project Management Association);
iii. certyfikat PRINCE2 Practitioner;
iv. inny, co najmniej równoważny certyfikat dokumentujący przygotowanie w zakresie zarządzania projektami;
d. umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.
2.11.Specjalista ds. usług płatniczych – osoba posiadająca:
a. wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub z zakresu zarządzania lub administracji lub studia
MBA;
b. doświadczenie w ramach realizacji projektu polegającego na budowie systemu umożliwiającego świadczenie
usług płatniczych lub rozliczanie transakcji płatniczych, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, polegające na udziale w charakterze osoby odpowiedzialnej za poprawność świadczenia przez
system usług płatniczych lub rozliczanie transakcji płatniczych w co najmniej 1 projekcie.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd. pkt. III 1.1.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) sporządzonego
zgodnie ze wzorem formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym
na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE. Wzór Formularza JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca jest
zobowiązany przesłać formularz Zamawiającemu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Szczegółowa instrukcja uzupełnienia Formularza JEDZ zamieszczona jest pod linkiem: https://
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd. pkt. III 1.1.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) sporządzonego
zgodnie ze wzorem formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym
na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE. Wzór Formularza JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca jest
zobowiązany przesłać formularz Zamawiającemu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym. Szczegółowa instrukcja uzupełnienia Formularza JEDZ zamieszczona jest pod linkiem: https://
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α(alfa) w części IV JEDZ – „Ogólne Oświadczenie
Dotyczące Wszystkich Kryteriów Kwalifikacji” i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV
JEDZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 23/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 13/06/2021
Powinno być:
Data: 20/06/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 23/03/2021
Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

