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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Adres pocztowy: ul. Józefy Kantorówny 2a
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-381
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Mizdalski
E-mail: przetargi@mzum.katowice.pl 
Tel.:  +48 322569901
Faks:  +48 322569847
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzum.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 350 parkomatów wraz z systemem zarządzającym oraz niezbędną bazą danych
Numer referencyjny: 36/XII/2021/WP

II.1.2) Główny kod CPV
34926000 Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa 350 parkomatów wraz z systemem zarządzającym oraz niezbędną bazą danych

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

05/01/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: mzuimkat
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-173702
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 245-643940
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/12/2021

mailto:przetargi@mzum.katowice.pl
www.mzum.katowice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643940-2021:TEXT:PL:HTML
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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
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Dostawa 350 parkomatów wraz z systemem zarządzającym oraz niezbędną bazą danych w zakresie:
• dostawa 350 sztuk parkomatów ,
• trwały montaż parkomatów do podłoża w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
• dostawa 20 sztuk dodatkowych wymiennych kaset na monety (skarbców),
• dostawa i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia bazy danych i zarządzania parkomatami,
• uruchomienie i wykonanie próby eksploatacyjnej wszystkich dostarczonych urządzeń
i oprogramowania,
• przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu i urządzeń, w trakcie wykonywania 
próby eksploatacyjnej w terminie ustalonym z Zamawiającym.
• przekazanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z autorskich 
praw do tej dokumentacji,
• udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego na 
okres min 10 lat, a po upływie tego okresu na czas nieoznaczony
• udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie parkomatów wraz z systemem 
zarządzającym i wykonywanie w tym okresie gwarancyjnych usług serwisowych (serwis gwarancyjny) 
polegających na obsłudze technicznej i eksploatacyjnej dostarczonego systemu nadzorowania parkomatów.
• Utrzymywanie na własnym serwerze systemu zarządzania parkomatami z niezbędna bazą danych 
zapewniające działania przez cały okres obowiązywania umowy w tym w okresie serwisu gwarancyjnego.
Zapewnienie w okresie gwarancji bezpłatnej relokacji 10% ogólnej liczby parkomatów.
.
Powinno być:
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Dostawa 350 parkomatów wraz z systemem zarządzającym oraz niezbędną bazą danych w zakresie:
• dostawa 350 sztuk parkomatów ,
• trwały montaż parkomatów do podłoża w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
• dostawa 20 sztuk dodatkowych wymiennych kaset na monety (skarbców),
• dostawa i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia bazy danych i zarządzania parkomatami,
• uruchomienie i wykonanie próby eksploatacyjnej wszystkich dostarczonych urządzeń
i oprogramowania,
• W trakcie wykonywania próby eksploatacyjnej w ramach dostawy pierwszej transzy parkomatów, w terminie 
ustalonym z zamawiającym Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego zgodnie z wymogami SWZ.
• przekazanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z autorskich 
praw do tej dokumentacji,
• udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego na 
okres min 5 lat, a po upływie tego okresu na czas nieoznaczony
• udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie parkomatów wraz z systemem 
zarządzającym i wykonywanie w tym okresie gwarancyjnych usług serwisowych (serwis gwarancyjny) 
polegających na obsłudze technicznej i eksploatacyjnej dostarczonego systemu nadzorowania parkomatów.
• Utrzymywanie na własnym serwerze systemu zarządzania parkomatami z niezbędna bazą danych 
zapewniające działania przez cały okres obowiązywania umowy w tym w okresie serwisu gwarancyjnego.
Zapewnienie w okresie gwarancji bezpłatnej relokacji 10% ogólnej liczby parkomatów.
.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca musi być uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem
— wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 
10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., Nr 89, poz.625 z późn. zm.)
— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ.
Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dot.: 1) zdolności do 
występowania w obrocie gosp.: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 2) Uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 2. Zam. 
wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 4 z zastrzeżeniem ust. 3 ustawy pzp. Wykonawca może zostać wykluczony 
na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, oświadczenia o przynależności do tej samej 
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grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od 
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
c) odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa 
w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami RP – sekcja 6.5 SWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dot.: 1) zdolności do 
występowania w obrocie gosp.: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 2) Uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 2. Zam. 
wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 4 z zastrzeżeniem ust. 3 ustawy pzp. Wykonawca może zostać wykluczony 
na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, oświadczenia o przynależności do tej samej 
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grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od 
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
c) odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa 
w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami RP – sekcja 6.5 SWZ.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
6. Kryteria oceny ofert:
- Cena 70%,
- Wydłużenie okresu gwarancji 20%
- Zastosowanie ekranu o zwiększonej odporności na uszkodzenia 10%
Powinno być:
6. Kryteria oceny ofert:
- Cena 60%,
- Wydłużenie okresu gwarancji 40%
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 09:55
Powinno być:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 09:55
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 19/04/2022
Powinno być:
Data: 23/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


