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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych
58-300
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Plesner
Tel.: +48 746414400
E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
Faks: +48 746414404
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdkium.walbrzych.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu
Numer referencyjny: RZP/65/PN/30/2017/DR/MZ/UM

II.1.2)

Główny kod CPV
42961300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja
i uruchomienie systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym,
wraz z wybranymi elementami infrastruktury, pn. „Inteligentny system transportu
w Wałbrzychu” zwany dalej Systemem /ITS. System powinien być zaprojektowany tak, aby stanowił
zintegrowane i elastyczne narzędzie do realizacji założeń polityki transportowej
w mieście.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ograniczenie niskiej emisji
poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu
centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i
energooszczędnym oświetleniu miejskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia www.zdkium.walbrzych.pl /przetargi

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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01/09/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-093194
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 134-273947
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/07/2017

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

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Warunki udziału w postępowaniu
I. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.000.000,00 złotych (jeden milion
złotych),
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych).
Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie
lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot
udostępniający.
II. Zdolność techniczna lub zawodowa
II.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
1) jedno zamówienie obejmujące wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym, który obejmował i
integrował łącznie następujące elementy systemowe:
• Obszarowy System Sterowania Ruchem optymalizujący i nadzorujący pracę minimum 10 skrzyżowań z
sygnalizacją świetlną zależną od warunków ruchu,
• Centrum Zarządzania Ruchem Drogowym,
• System Monitoringu Wizyjnego CCTV - z podłączeniem minimum dziesięciu kamer
w ramach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,
• System informacji parkingowej – z podłączeniem co najmniej dwóch parkingów wraz
z tablicami naprowadzającymi na wolne miejsca parkingowe.
Powyższe wymagania muszą występować łącznie w jednym zamówieniu,
2) jedno zamówienie obejmujące wykonanie w ramach Systemu Sterowania Ruchem Drogowym podsystemu
priorytetu dla pojazdów komunikacji miejskiej zapewniające bezpośrednią łączność radiową dla żądań priorytetu
pomiędzy pojazdami a sterownikiem sygnalizacji świetlnej - z realizacją priorytetu minimum dla 20 pojazdów na
10 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
3) jedno zamówienie obejmujące wykonanie Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej - z podłączeniem
minimum 4 elektronicznych tablic informacji przystankowej,
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4) jedno zamówienie obejmujące wykonanie Systemu Łączności dla potrzeb systemu zarządzania ruchem
drogowym,
5) jedno zamówienie obejmujące wykonanie modernizacji lub budowy oświetlenia ulicznego obejmującego co
najmniej:
• montaż 20 układów sterowania oświetleniem,
• instalację reduktorów mocy,
• podpięcia sterowników do zdalnego systemu monitoringu i zarządzania.
Doświadczenie należy przedstawić dla każdego z punktów 1-5. Dopuszcza się, aby Wykonawca wykazał
doświadczenie łącznie dla któregoś z zakresu wymagań pkt. 1 do 5.
Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie
lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot
udostępniający.

