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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255030-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Katowice: System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
2011/S 154-255030
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
ul. Barbary 21A, KZK GOP, attn: Danuta Kolmer, POLSKA-40-053Katowice.
Tel. +48 327438471. E-mail: dkolmer@kzkgop.com.pl. Fax +48 322519745.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.6.2011, 2011/S 118-194782)

Przedmiot zamówienia:
CPV:48813200, 48813000, 48813100, 71242000, 48800000, 48900000, 48611000, 72263000, 45310000
System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego.
System informacji ruchu pasażerskiego.
Elektroniczne tablice informacyjne.
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
e. przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w ilości godzin oraz w zakresie, o którym mowa
w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca przeprowadzi co
najmniej 4 pełne kilkugodzinne (trwające co najmniej 5 godzin każde) szkolenia z obsługi systemu: ogólne dla wszystkich
użytkowników (dla około 100 osób), szczegółowe dla poszczególnych grup korzystających z systemu tj. administratorów
(dla około 20 osób), operatorów (dla około 20 osób), dyspozytorów (dla około 40 osób) oraz osób korzystających z
profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu (dla około 4 osób).
f. utrzymanie systemu w okresie wdrażania.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
4. —.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
— co najmniej 1 osoba z wykształceniem wyższym ekonomicznym,
— co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe techniczne z zakresu teleinformatyki, które w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyły w projektowaniu systemów zarządzania transportem.
Przynajmniej jedna osoba musi posiadać doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych.
Termin składania wniosków dotyczących uzyskaniadokumentów lub dostępu do dokumentów: 3.8.2011 (09:59).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 3.8.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 2.8.2011 (10:30)
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
e. przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w ilości godzin oraz w zakresie, o którym mowa
w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca przeprowadzi co
najmniej 4 pełne kilkugodzinne i jednodniowe (trwające co najmniej 5 godzin każde) szkolenia z obsługi systemu: ogólne
dla wszystkich użytkowników (dla około 100 osób), szczegółowe dla poszczególnych grup korzystających z systemu
tj. administratorów (dla około 20 osób), operatorów (dla około 20 osób), dyspozytorów (dla około 40 osób) oraz osób
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korzystających z profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu (dla około
4 osób),
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
f. utrzymanie Systemu SDIP w okresie wdrażania.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się
przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 3., dotyczącej tych podmiotów.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— co najmniej 1 osoba z wykształceniem wyższym geodezyjnym,
— co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe techniczne z zakresu teleinformatyki (Zamawiający dopuszcza
sytuację, w której zamiast 2 osób posiadających wykształcenie wyższe techniczne z zakresu teleinformatyki jedna
osoba miała wykształcenie wyższe techniczne z zakresu telekomunikacji a druga osoba miała wykształcenie wyższe
techniczne z zakresu informatyki), które w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyły w
projektowaniu systemów zarządzania transportem. Przynajmniej jedna osoba musi posiadać doświadczenie w zakresie
przygotowywania dokumentacji projektowej.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych.
Termin składania wniosków dotyczących uzyskaniadokumentów lub dostępu do dokumentów: 31.8.2011 (09:59).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.8.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 31.8.2011 (10:30)
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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