4.10.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
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Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603871-N-2019
Data: 01/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 211.
Adres strony internetowej (url): www.zdm.waw.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 1) Wykonawca
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
(w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) jedną usługę polegającą na pobieraniu opłat z wykorzystaniem platform
mobilnych w ilości co najmniej 2 500 000 transakcji rocznie, przy czym zakres świadczonej usługi MUSI obejmować pobranie opłaty oraz
zdalną weryfikacje faktu wniesienia płatności lub dokonania zakupu. UWAGA: warunek dotyczy składania oferty na jedną część. W przypadku
składania oferty na dwie części Wykonawca musi spełnić powyższy warunek odrębnie dla każdej z części. 2) Wykonawca ma do dyspozycji
osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie
zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania uprawnień Doświadczenie zawodowe – podstawa dysponowania. 1. Inżynier projektant/programista - 2 osoby – nie dotyczy – udział w projektowaniu,
budowaniu, testowaniu oraz rozwijaniu usług sieciowych, w co najmniej 2 projektach, w których zrealizowane zostały dwukierunkowe usługi
sieciowe z wykorzystaniem SOAP, WSDL, RESTful, JSON, XML, przetwarzające masowe ilości danych (min. 10.000 wywołań/godz.). podstawa dysponowania; 2. „Opiekun” Zamawiającego (osoba dedykowana do kontaktów z Zamawiającym) - 1 osoba –nie dotyczy – nie
dotyczy – podstawa dysponowania (umowa o pracę); 3. Pracownik wsparcia technicznego, obsługi klienta (zdalnego) – 5 osób – nie dotyczy –
3 lata pracy na stanowisku telefonicznego wsparcia klienta usług mobilnych – podstawa dysponowania. UWAGA: warunek dotyczy składania
oferty na jedną część. W przypadku składania oferty na dwie części Wykonawca musi spełnić powyższy warunek odrębnie dla każdej z części.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 1) Wykonawca
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
(w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) usługę lub usługi polegające na pobieraniu opłat z wykorzystaniem
platform mobilnych w ilości łącznej co najmniej 2 500 000 transakcji rocznie, przy czym zakres świadczonych usług MUSI obejmować
pobranie opłaty oraz zdalną weryfikację faktu wniesienia płatności lub dokonania zakupu. UWAGA: W przypadku składania oferty na dwie
części Wykonawca musi wykazać usługi polegające na pobieraniu opłat z wykorzystaniem platform mobilnych w ilości łącznej co najmniej 5
000 000 transakcji rocznie, przy czym zakres świadczonej usługi MUSI obejmować pobranie opłaty oraz zdalną weryfikację faktu wniesienia
płatności lub dokonania zakupu. 2) Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/1f6efcae-6026-43b0-bc66-dfc0ae2dbdb2

1/2

4.10.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Stanowisko Wymagana liczba osób – Okres posiadania uprawnień - Doświadczenie zawodowe – podstawa dysponowania. 1. Inżynier
projektant/programista* - 2 osoby – nie dotyczy – udział w projektowaniu, budowaniu, testowaniu oraz rozwijaniu usług sieciowych, w co
najmniej 2 projektach, w których zrealizowane zostały dwukierunkowe usługi sieciowe z wykorzystaniem SOAP, WSDL, RESTful, JSON, XML,
przetwarzające masowe ilości danych (min. 10.000 wywołań/godz.) - podstawa dysponowania (umowa o pracę); 2. „Opiekun”
Zamawiającego (osoba dedykowana do kontaktów z Zamawiającym)* - 1 osoba –nie dotyczy – nie dotyczy – podstawa dysponowania
(umowa o pracę); 3. Pracownik wsparcia technicznego, obsługi klienta (zdalnego)* – 5 osób – nie dotyczy – 3 lata pracy na stanowisku
telefonicznego wsparcia klienta usług mobilnych – podstawa dysponowania (umowa o pracę); * osoby wymienione w powyższym wykazie
muszą biegle posługiwać się językiem polskim. UWAGA: warunek dotyczy składania oferty na jedną część. W przypadku składania oferty na
dwie części Wykonawca musi spełnić powyższy warunek odrębnie dla każdej z części (w wykazach nie mogą być podane te same osoby)”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-09, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-11, godzina:
10:00

Drukuj
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