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Ogłoszenie nr 73464 - 2017 z dnia 2017-04-25 r.

Poznań: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 66297-2017

Data: 13/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000,

ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-

mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 

Adres strony internetowej (url): 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: Umowa obowiązuje przez 48 miesięcy od daty jej zawarcia. 1.Etap I - Montaż i

uruchomienie niezbędnej infrastruktury do rozpoczęcia świadczenia usługi zarządzania automatycznym

parkingiem nastąpi nie później niż 60 dni (w dniach) od zawarcia umowy. UWAGA: termin może ulec

zmianie –to jedno z kryterium oceny ofert. 2.Etap II - Termin rozpoczęcia usługi zarządzania

automatycznym parkingiem z wykorzystaniem zabezpieczenia technicznego uzależniony jest od daty

odbioru przez Zamawiającego Etapu I. Zamawiający przewiduje, że usługa rozpocznie się
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maksymalnie w terminie 60 dni (w dniach) od daty zwarcia umowy lub w terminie wskazanym przez

Wykonawcę w formularzu ofertowym

W ogłoszeniu powinno być: Umowa obowiązuje przez 48 miesięcy od daty jej zawarcia. Etap I -

Montaż i uruchomienie niezbędnej infrastruktury do rozpoczęcia świadczenia usługi zarządzania

automatycznym parkingiem nastąpi nie później niż 90 dni (w dniach) od zawarcia umowy. UWAGA:

termin może ulec zmianie –to jedno z kryterium oceny ofert”. „Etap II - Termin rozpoczęcia usługi

zarządzania automatycznym parkingiem z wykorzystaniem zabezpieczenia technicznego uzależniony

jest od daty odbioru przez Zamawiającego Etapu I. Zamawiający przewiduje, że usługa rozpocznie

się maksymalnie w terminie 90 dni (w dniach) od daty zwarcia umowy lub w terminie wskazanym

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: a)wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat

wykonał nieprzerwanie przez okres ostatnich 36 miesięcy, co najmniej 3 zamówienia odpowiadające

swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. zarządzanie parkingiem kubaturowym o

ilości miejsc parkingowych nie mniej niż 130 oraz wyposażonego w co najmniej jeden szlaban

wjazdowy wraz z bileterką, jeden szlaban wyjazdowy wraz z bileterką oraz jedna kasę automatyczną

umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie, 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: a)wykazał, że w okresie

ostatnich 3 lat wykonał nieprzerwanie przez okres ostatnich 36 miesięcy, co najmniej 3 zamówienia

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. zarządzanie parkingiem

kubaturowym lub naziemnym o ilości miejsc parkingowych nie mniej niż 240 łącznie na trzech

parkingach oraz ilością miejsc parkingowych nie mniej niż 50 na jednym z parkingów i wyposażonego

w co najmniej jeden szlaban wjazdowy wraz z bileterką, jeden szlaban wyjazdowy wraz z bileterką

oraz jedna kasę automatyczną umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: c)w przypadku planowanej przez
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Wykonawcę obsługi parkingu bez obsady osobowej przebywającej na stałe na terenie parkingu z

wykorzystaniem zdalnego Centrum Zarządzania wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem

wszczęcia niniejszego postępowania wykonał lub wykonuje, co najmniej 3 takie zamówienia,

polegające zarządzaniu parkingiem kubaturowym o ilości miejsc parkingowych nie mniej niż 130 oraz

wyposażonego w co najmniej jeden szlaban wjazdowy wraz z bileterką, jeden szlaban wyjazdowy

wraz z bileterką oraz jedną kasę automatyczną umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie -

poprzez łączność z systemem parkingowym z innej lokalizacji za pośrednictwem sieci internet

umożliwiającą komunikację z klientem poprzez interkomy, weryfikację stanu ilości biletów w

urządzeniach parkingowych na wjeździe na parking, podgląd statystyk transakcji, a także co najmniej

otwarcie oraz zamknięcie bariery parkingowej.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: c)„w przypadku planowanej

przez Wykonawcę obsługi parkingu bez obsady osobowej przebywającej na stałe na terenie parkingu

z wykorzystaniem zdalnego Centrum Zarządzania wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem

wszczęcia niniejszego postępowania wykonał lub wykonuje, co najmniej 3 takie zamówienia,

polegające zarządzaniu parkingiem kubaturowym lub naziemnym o ilości miejsc parkingowych nie

mniej niż 240 łącznie na trzech parkingach oraz ilością miejsc parkingowych nie mniej niż 50 i

wyposażonego w co najmniej jeden szlaban wjazdowy wraz z bileterką, jeden szlaban wyjazdowy

wraz z bileterką oraz jedną kasę automatyczną umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie -

poprzez łączność z systemem parkingowym z innej lokalizacji za pośrednictwem sieci internet

umożliwiającą komunikację z klientem poprzez interkomy, weryfikację stanu ilości biletów w

urządzeniach parkingowych na wjeździe na parking, podgląd statystyk transakcji, a także co najmniej

otwarcie oraz zamknięcie bariery parkingowej. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 28/04/2017, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: 15.05.2017 r. godz. 12:00


