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Ogłoszenie nr 540102456-N-2020 z dnia 10-06-2020 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536456-N-2020
Data: 04/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 90476971000000, ul.
Toruńska 174 A, 85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5822723, e-mail
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777.
Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa w
rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP obejmująca w swym zakresie bieżące utrzymanie w pełnej sprawności technicznej
wymaganej kalibracji, aktualizacji zainstalowanego oprogramowania do ważenia pojazdów oraz wsparcia technicznomerytorycznego dla wag ważenia preselekcyjnego oraz wagi stacjonarnej do ważenia dynamicznego, wchodzących w
System Ważenia Pojazdów w Bydgoszczy. Zadaniem systemu jest preselekcja przeciążonych pojazdów ciężarowych,
umożliwiająca właściwym służbom prowadzenie ważenia administracyjnego na stanowiskach do ważenia zlokalizowanych
na: 1) kpl. instalacja wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów (WIM) ul. Jana Pawła II, jezdnia wschodnia (na wysokości
posesji 147-149); 2) kpl. instalacja wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów (WIM) ul. Armii Krajowej, jezdnia zachodnia
(przy skrzyżowaniu z ul. Zamczysko); 3) kpl. instalacja wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów (WIM) ul. Nowotoruńska,
(przed skrzyżowaniem z ul. Żółwińska w kierunku wylotu z miasta) 4) kpl. stacjonarna instalacja do ważenia
dynamicznego pojazdów (urządzenia wagowe legalizowane i oprogramowanie) ul. Armii Krajowej – zatoka przy jezdni
wschodniej przed skrzyżowaniem z ul. Zamczysko (waga stacjonarna – znak producenta – VM 1.2 – wbudowana na stałe
w miejscu użytkowania, działająca w oparciu o metodę dynamiczną – gdzie pojazd lub zespół pojazdów przejeżdża
kolejnymi osiami przez pomost wagi ze stałą prędkością (Vtranzyt = 10km/h, Vmax. = 6km/h, Vmin. = 1km/h) bez
nagłych przyśpieszeń i hamować) Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia, określają szczegółowo
następujące dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ, tj.: 1) opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 2) wzór umowy, które
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wraz z SIWZ dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania:
www.zdmikp.bydgoszcz.pl
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa w
rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP obejmująca w swym zakresie bieżące utrzymanie w pełnej sprawności technicznej,
kalibrację (lokalizacje wskazane w pkt. 1-3) zainstalowanego oprogramowania NeuroCar WIM do ważenia
dynamicznego pojazdów oraz wsparcie techniczno-merytoryczne dla wag ważenia preselekcyjnego i wagi stacjonarnej
do ważenia dynamicznego, wchodzących w System Ważenia Pojazdów w Bydgoszczy. Zadaniem systemu jest
preselekcja przeciążonych pojazdów ciężarowych, umożliwiająca właściwym służbom prowadzenie ważenia
administracyjnego na stanowiskach do ważenia zlokalizowanych na: 1) kpl. instalacja wagi preselekcyjnego ważenia
pojazdów (WIM) ul. Jana Pawła II, jezdnia wschodni(na wysokości posesji 147-149); 2) kpl. instalacja wagi
preselekcyjnego ważenia pojazdów (WIM) ul. Armii Krajowej, jezdnia zachodnia (przy skrzyżowaniu z ul. Zamczysko);
3) kpl. instalacja wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów (WIM) ul. Nowotoruńska, (przed skrzyżowaniem z ul.
Żółwińska w kierunku wylotu z miasta) 4) kpl. stacjonarna instalacja do ważenia dynamicznego pojazdów (urządzenia
wagowe legalizowane i oprogramowanie) ul. Armii Krajowej – zatoka przy jezdni wschodniej przed skrzyżowaniem z
ul. Zamczysko (waga stacjonarna – znak producenta – VM 1.2 – wbudowana na stałe w miejscu użytkowania, działająca
w oparciu o metodę dynamiczną – gdzie pojazd lub zespół pojazdów przejeżdża kolejnymi osiami przez pomost wagi ze
stałą prędkością (Vtranzyt = 10km/h, Vmax. = 6km/h, Vmin. = 1km/h) bez nagłych przyśpieszeń i hamowań)
Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia, określają szczegółowo następujące dokumenty stanowiące
załączniki do SIWZ, tj.: 1) opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 2) wzór umowy, które wraz z SIWZ dostępne są na
stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa
lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia:
2020-06-01 lub zakończenia: 2020-12-15
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data
rozpoczęcia: 2020-07-01 lub zakończenia: 2020-12-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Data rozpoczęcia wykonywania zamówienia wyznaczona na dzień
01.06.2020 r. może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy, wtedy dniem
rozpoczynającym termin realizacji umowy będzie dzień podpisania umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Data rozpoczęcia wykonywania zamówienia wyznaczona na dzień
01.07.2020 r. może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy, wtedy dniem
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rozpoczynającym termin realizacji umowy będzie dzień podpisania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi trwającej przez kolejnych 5 miesięcy,
polegającej na świadczeniu bieżącego utrzymania w pełnej sprawności technicznej systemu preselekcji oraz systemu
do dynamicznego ważenia pojazdów wagą stacjonarną*, kalibracji oraz aktualizacji oprogramowania do ważenia
dynamicznego pojazdów. W przypadku wskazania usługi (trwającej), należy wskazać część usługi faktycznie
zrealizowanej w celu potwierdzenia spełnienia warunku. * Przez wagę stacjonarną do ważenia dynamicznego
Zamawiający rozumie wagę wbudowaną na stałe w miejscu użytkowania, działającą w oparciu o metodę dynamiczną
– gdzie pojazd lub zespół pojazdów przejeżdża kolejnymi osiami przez pomost wagi ze stałą prędkością bez nagłych
przyśpieszeń i hamowań. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają następująco: przynajmniej jeden z
tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w w/w zakresie, z tym, że wymóg posiadania tego doświadczenia
dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) doświadczenie
wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) co najmniej jednej usługi trwającej przez
kolejnych 4 miesięcy, polegającej na świadczeniu bieżącego utrzymania w pełnej sprawności technicznej systemu
preselekcyjnego ważenia pojazdów, oraz b) co najmniej jednej usługi trwającej przez kolejnych 4 miesięcy,
polegającej na świadczeniu bieżącego utrzymania w pełnej sprawności technicznej systemu do dynamicznego ważenia
pojazdów wagą stacjonarną* oraz * Przez wagę stacjonarną do ważenia dynamicznego Zamawiający rozumie wagę
wbudowaną na stałe w miejscu użytkowania, działającą w oparciu o metodę dynamiczną – gdzie pojazd lub zespół
pojazdów przejeżdża kolejnymi osiami przez pomost wagi ze stałą prędkością bez nagłych przyśpieszeń i hamowań.
c) co najmniej jednej usługi obejmującej kalibrację systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów lub systemu do
dynamicznego ważenia pojazdów wagą stacjonarną. Usługi określone w lit. a), b) i c) mogą być realizowane na
podstawie jednej lub większej liczby umów zawartych z różnymi podmiotami. Łączny zakres przedmiotowy usług
realizowanych na podstawie umów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, musi obejmować zakres opisany w lit.
a), b) i c). W przypadku wskazania usługi (trwającej), należy wskazać część usługi faktycznie zrealizowanej w celu
potwierdzenia spełnienia warunku. W przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a
UPZP Wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie każdej z usług określonych w lit. a),
b), c) z osobna, niektórych z nich lub wszystkich, wedle swoich potrzeb, w zakresie, jaki jest mu niezbędny dla
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia. Wykonawca może łączyć
doświadczenie własne i podmiotu, na którego zasoby się powołuje w trybie art. 22a UPZP. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunek
udziału w postępowaniu spełniają łącznie, przy czym wymóg wykazania się odpowiednim doświadczeniem dotyczy
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tego wykonawcy, który zamierza bezpośrednio realizować zakres zamówienia, dla realizacji którego wymagane jest
wykazanie się odpowiednim doświadczeniem.

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:
2020-05-12, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-18, godzina: 10:00,

