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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174518-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Liczniki czasu i tym podobne; parkometry
2020/S 073-174518

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 058-138150)

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Adres pocztowy: ul. Centralna 53
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-586
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl 
Tel.:  +48 126167000
Faks:  +48 126167417
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmk.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wraz z montażem parkomatów do obsługi Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie
Numer referencyjny: 15/III/2020

II.1.2) Główny kod CPV
38700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem parkomatów do obsługi obszaru płatnego
parkowania w Krakowie w ilości 150 sztuk.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
— dostawę oraz montaż parkomatów we wskazanych przez Zamawiającego miejscach;
— dostawę systemu informatycznego do obsługi dostarczonych parkomatów;
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— integracja systemu do obsługi parkomatów z istniejącym systemem kontroli i windykacji OPP-systemem
Sega firmy Citypg;
— przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi i serwisu dostarczonych
parkomatów oraz systemów informatycznych;
— kompleksową obsługę wraz z utrzymaniem dostarczonych parkomatów i systemów w okresie gwarancyjnym
nie krótszym niż 36 miesięcy.
3) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą opisu przedmiotu zamówienia – Zał. nr 5 do SIWZ,
istotnych postanowień umowy – Zał. nr 2 do SIWZ.

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

10/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 058-138150

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę w ilości
minimum 40 sztuk parkomatów wraz z montażem i kompleksową obsługą przez co najmniej 12 miesięcy.
Powinno być:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę w ilości
minimum 40 sztuk parkomatów wraz z montażem i kompleksową obsługą przez co najmniej 12 miesięcy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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