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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:
8) Kierownikiem ds. elektrycznych w zakresie projektowania spełniającym poniższe wymagania:
a) posiadającym wykształcenie wyższe techniczne,
b) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 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) który posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych liczone od daty nadania uprawnień,
d) który zaprojektował instalację elektryczną dla co najmniej jednego systemu sterowania
i monitorowania ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą,
e) który posiada doświadczenie w projektowaniu zasilania rezerwowego,
9) Specjalistą ds. drogowych spełniającym poniższe wymagania:
a) posiadającym wykształcenie wyższe techniczne,
b) posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej wydanymi zgodnie z 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 nie mniej niż 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi i/lub
pracy na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności drogowej (doświadczenie liczone od dnia uzyskania
uprawnień),
10) Specjalistą ds. systemów CCTV spełniającym poniższe wymagania:
a) posiadającym wykształcenie wyższe techniczne,
b) posiadającym nie mniej niż 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu systemów monitoringu
wizyjnego,
c) który brał udział w roli projektanta systemu nadzoru wizyjnego w 3 projektach, których przedmiotem było
projektowanie systemu CCTV,
d) który opracował jeden projekt systemu nadzoru wizyjnego składającego się z minimum 15 kamer,
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11) dwoma monterami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami ustawy - Prawo Energetyczne,
tj. świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w grupie 1.
Wymagany okres doświadczenia należy wykazać poprzez wypisanie realizowanych zadań
z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności (w przypadku, gdy Wykonawca nie poda
dat w przedziale dzień-miesiąc-rok, tylko w przedziale miesiąc-rok pierwszy i ostatni miesiąc nie będą wliczane
do okresu doświadczenia).
W przypadku projektów, /wdrożeń, /kierowaniu zadaniem, /nadzorowaniem zadania
o parametrach określonych przez Zamawiającego należy opisać projekt /wdrożenie /zadanie.
W przypadku posiadanych uprawnień należy podać ich zakres zgodnie z wydaną decyzją /świadectwem.
W pozostałych przypadkach należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku.
Zamawiający ma wykazać 12 osób, nie dopuszcza się łączenia funkcji.

