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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120
Warszawa
00-801
Polska
E-mail: zzp@zdm.waw.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdm.waw.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Radzymin
Pl. Kościuszki 2
Radzymin
05-250
Polska
E-mail: umig@radzymin.pl 
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.radzymin.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasto Marki
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki
05-270
Polska
E-mail: urzad.miasta@marki.pl 
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.marki.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
Ząbki
05-091

mailto:zzp@zdm.waw.pl
http://www.zdm.waw.pl
mailto:umig@radzymin.pl
http://www.radzymin.pl
mailto:urzad.miasta@marki.pl
http://www.marki.pl
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Polska
E-mail: um@zabki.pl 
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zabki.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miejska Legionowo
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41
Legionowo
05-120
Polska
E-mail: kancelaria@um.legionowo.pl 
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.legionowo.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasto Pruszków
ul. J.I. Kraszewskiego 14/16
Pruszków
05-800
Polska
E-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl 
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pruszkow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawca i operator systemu e-parkowanie – nawigacji i odnajdywania wolnych miejsc parkingowych wraz z
zaprojektowaniem i budową systemu integracji baz danych i aplikacjami dziedzinowymi
Numer referencyjny: DPZ/21/DK/1/19

II.1.2) Główny kod CPV
63712400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i pełnienie funkcji Operatora Systemu e-parkowanie -
zaprojektowanie, budowa, wdrożenie i wytworzenie aplikacji oraz pełnienie funkcji operatora (utrzymanie
i obsługa usługi) systemu e-parkowanie realizującego wskazania zajętości i nawigację na wolne miejsca
postojowe – za pomocą aplikacji mobilnej – na podstawie informacji uzyskanych z kamer wideo (stacjonarnych)
i czujników elektromagnetycznych – przy czym kierowanie na wolne miejsca postojowe musi uwzględniać
bieżące zmiany w organizacji ruchu i pasie drogowym.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 10 000 000 EURO

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:um@zabki.pl
http://www.zabki.pl
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mailto:prezydent@miasto.pruszkow.pl
http://www.pruszkow.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: dizp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-051748
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 072-170671
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/04/2019

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.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 85
Powinno być:
koniec: nie później niż 30.11.2026 r.
Numer sekcji: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Zamiast:
Przewidywana minimalna liczba: 3
Maksymalna liczba: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego 8 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu i otrzymają w kryteriach selekcji największą liczbę punktów, tj. liczbę punktów kwalifikującą
Wykonawców na miejscach 1 – 8.
W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza
lub równa 8, Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców spełniających te warunki bez
przeprowadzania kwalifikacji punktowej wniosków, z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na
podstawie art. 93. ust. 1d ustawy Pzp .
W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż
8, Zamawiający zaprosi do dialogu Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, którzy otrzymali
najwyższą liczbę punktów. (…)
Powinno być:
Przewidywana liczba kandydatów: 8
Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego 8 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu.
W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza
lub równa 8, Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców spełniających te warunki bez
przeprowadzania kwalifikacji punktowej wniosków (bez stosowania kryteriów selekcji), z zastrzeżeniem
możliwości unieważnienia postępowania na podstawie art. 93. ust. 1d ustawy Pzp.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170671-2019:TEXT:PL:HTML
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W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż
8, Zamawiający zaprosi do dialogu Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, którzy otrzymali
najwyższą liczbę punktów, tj. liczbę punktów kwalifikującą Wykonawców na miejscach 1 – 8. (…)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 14/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/06/2019
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


