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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:
II.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub ma możliwość
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego,
- odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
1) Kierownikiem Projektu spełniającym poniższe wymagania:
a) posiadającym wykształcenie wyższe techniczne,
b) posiadającym 10 - letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów w sektorze transportu,
c) który pełnił funkcję zarządzające lub nadzorcze przy realizacji zamówienia polegającego / zamówień
polegających na budowie systemu ITS, obejmującego /obejmujących:
- wykonanie systemu zarządzania ruchem drogowym z centrum sterowania ruchem,
- wykonanie systemu parkingowego,
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
- wykonanie systemu informacji parkingowej,
d) posiadającym doświadczenie w kierowaniu w sektorze transportu jednym projektem o minimalnej wartości 5
000 000,00 zł brutto,
e) posiadającym certyfikat PRINCE2 co najmniej na poziomie Foundation.
W przypadku warunku, o którym mowa w lit. c) Zamawiający dopuszcza, by wskazane doświadczenie dla
Kierownika Projektu było spełnione przez pełnienie wymaganych funkcji zarządzających lub nadzorczych
przy realizacji zamówienia polegającego na / realizacji zamówień polegających na budowie systemu ITS,
obejmującego /obejmujących:
- wykonanie systemu zarządzania ruchem drogowym z centrum sterowania ruchem,
- wykonanie systemu parkingowego,
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
- wykonanie systemu informacji parkingowej,
Doświadczenie należy przedstawić łącznie w ramach co najwyżej dwóch zamówień.
2) Specjalistą w zakresie projektowania ds. telekomunikacji oraz sieciowych urządzeń aktywnych
i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych spełniającym poniższe wymagania:
a) posiadającym wykształcenie wyższe techniczne,
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b) posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278)
lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
c) posiadającym co najmniej 5 lat doświadczenia w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – doświadczenie liczone od nadania uprawnień,
d) który zaprojektował co najmniej 5 instalacji teletechnicznych dla projektów w sektorze transportu,

