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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302806-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi monitorowania ruchu
2016/S 168-302806
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska, 03-808 Warszawa, Osoba do kontaktów: Sebastian
Chada, Warszawa 03-808, Polska. Tel.: +48 222092362. Faks: +48 222092474. E-mail: schada@gddkia.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.7.2016, 2016/S 143-259536)

Przedmiot zamówienia:
CPV:63712710, 34923000, 34970000
Usługi monitorowania ruchu
Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
Urządzenia monitorowania ruchu
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1). Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu/wykonywaniu w okresie 3 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 1, 2 lub 3 usług z zakresu utrzymania
(tj. konserwacji, przeglądów, napraw itp.) systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu o łącznej wartości prac
odebranych co najmniej 1 500 000 zł brutto.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazana powyżej Wykonawca przeliczy wg według średniego
kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu.
1.2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.2.1), w punkcie
7.1. niniejszego Ogłoszenia.
b) Potencjał kadrowy
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.2.1), w punkcie
7.1. niniejszego Ogłoszenia.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków wskazanych w art. 22ust. 1 ustawy
Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 1.1) powyżej Wykonawcy wykazują
łącznie.
VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna na stronie
internetowejamawiającegowww.gddkia.gov.pl od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.U.E.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt6 ustawy
Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3.Uwaga do sekcji II.3) Ogłoszenia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1) przedłożenie dokumentacji do 14 dni od dnia podpisania umowy,
2) przystosowanie systemu do wymagań OPZ do 30 dni od dnia zaakceptowania dokumentacji zgodnie z ofertą
Wykonawcy,
3) utrzymanie systemu przez 48 miesięcy od dnia podpisania umowy..
4. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte są w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
2a) ustawy Pzp., tj. wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,
który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i
poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
1.9.2016 (11:30)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1.9.2016 (11:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
1.9.2016 (12:00)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1). Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu/wykonywaniu w okresie 3 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 1, 2 lub 3 zadań z zakresu utrzymania
(tj. konserwacji, przeglądów, napraw itp.), budowy lub dostawy systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu o
łącznej wartości prac odebranych co najmniej 1 000 000 PLN brutto.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazana powyżej Wykonawca przeliczy wg według średniego
kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu.
1.2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.2.1), w punkcie
7.1. niniejszego Ogłoszenia.
b) Potencjał kadrowy
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
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wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.2.1), w punkcie
7.1. niniejszego Ogłoszenia.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 1.1) powyżej Wykonawcy
wykazują łącznie.
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego
www.gddkia.gov.pl od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.U.E.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3.Uwaga do sekcji II.3) Ogłoszenia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1) przedłożenie dokumentacji do 14 dni od dnia podpisania umowy,
2) przystosowanie systemu do wymagań OPZ do 60 dni od dnia zaakceptowania dokumentacji zgodnie z ofertą
Wykonawcy,
3) utrzymanie systemu przez 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte są w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
2a) ustawy Pzp., tj. wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,
który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i
poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
23.9.2016 (11:30)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.9.2016 (11:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
23.9.2016 (12:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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