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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339595-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Parkometry
2022/S 120-339595

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 116-324382)

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6792597429
Adres pocztowy: ul. Centralna 53
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
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: https://zdmk.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: https://zdmk.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa nowych fabrycznie części zamiennych do parkomatów firmy PARKEON model STRADFA PAL oraz 
PARKEON model STRADA EVOLUTION-2
Numer referencyjny: 16/V/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38730000 Parkometry

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nowych fabrycznie części zamiennych do parkomatów 
firmy PARKEON model STRADFA PAL oraz PARKEON model STRADA EVOLUTION-2,
b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących dokumentów:
1) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 2 do SWZ,
2) Opis przedmiotu zamówienia (Zakres rzeczowy) – załącznik nr 6 do SWZ,
c) Wymagany okres gwarancji na dostarczone części:
1) Min. okres - 12 miesięcy,
2) Maks. okres - 24 miesiące,
d) W przyp. wystąp. w którymkolwiek zał. do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, 
specyfikacji tech. i syst. odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Szczegóły w Części I pkt. 1 ppkt. 
d).
e) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z wymaganiami określonymi w 
ustawie z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Szczegółowy zakres wymagań w 
tym zakresie zawiera SWZ.
f) Termin dostawy: 100 dni od daty zawarcia umowy.

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

21/06/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 116-324382

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
Część nr: III.
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 1.1) pkt. 1.
Zamiast:
1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1) – 
6) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 4) Pzp
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)
Powinno być:
1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1) – 
6) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 4) Pzp
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) i w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
Numer sekcji: III.1.2
Część nr: III.
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 1.2) pkt.6.
Zamiast:
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6. Wykaz oświadczeń i dok. jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SWZ (wzór),
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wg. załącznika nr 7 do SWZ (wzór),
c) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie – wg załącznika nr 4 do SWZ (wzór),
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby 
nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,
e) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. „konsorcja oraz 
spółek cywilnych”).
Powinno być:
6. Wykaz oświadczeń i dok. jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SWZ (wzór),
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wg. załącznika nr 7 do SWZ (wzór),
c) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie – wg załącznika nr 4 do SWZ (wzór),
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby 
nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,
e) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. „konsorcja oraz 
spółek cywilnych”),
f) Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 – wg załącznika nr 
10 do SWZ,
g) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 
833/2014 – wg załącznik nr 11 do SWZ,
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2.2)
Zamiast:
Data: 14/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV.
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2.6)
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 11/10/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2.7)
Zamiast:
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Data: 14/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Zamawiający w niniejszym postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 139 Pzp najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu tzw. procedura odwrócona.
Powinno być:
Data: 15/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Zamawiający w niniejszym postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 139 Pzp najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu tzw. procedura odwrócona.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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