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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
ul. Zamkowa 16
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila- Wyleżych- Urząd Miejski w Pabianicach
Tel.: +48 422254600
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Faks: +48 422254669
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowy-bip.um.pabianice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
DOSTAWA I MONTAŻ BILETOMATÓW STACJONARNYCH I MOBILNYCH
Numer referencyjny: ZPK.271.2.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
30144200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia,to dostawa,posadowienie oraz instalacja fabrycznie nowych,wyprodukowanych nie
wcześniej niż w 2018r:10 sztuk biletomatów mobilnych-szczegółowy opis w Rozdział II opisu przedmiotu
zamówienia i 5 sztuk biletomatów stacjonarnych-szczegółowy opis w Rozdział III opisu przedmiotu
zamówienia.Automaty przeznaczone są do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz współpracy
z systemem Migawka, akceptujących płatność bezgotówkową (stykową i bezstykową) w przypadku biletomatów
mobilnych oraz gotówkową (bilon i banknoty) i bezgotówkową (stykową i bezstykową) w przypadku biletomatów
stacjonarnych.Zakup biletomatów, to element Inteligentnego Systemu Transportowego miasta Pabianice.W
załączniku nr 2 do SIWZ program funkcjonalno-użytkowy nr 6 w zakresie tego zamówienia obowiązujący
wyłącznie w odniesieniu do biletomatów stacjonarnych i mobilnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w
załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia–opisie przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Pabianice
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-014648
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/01/2018
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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia
tysięcyzłotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art.
45 i art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytegowykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w
ofercie.
Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie badania, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu –w
zgodzie z zapisami art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 pkt 13-23 oraz ust. 5 pkt 1, 4, 8
ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia żąda dokumentów wymienionych w rozdziale
VI ust. 6.4.2 pkt 1-8 SIWZ: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 3)zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 4)oświadczenia wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
5)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne 6)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i
opłat lokalnych 7)oświadczenia wykonawcy o braku przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania w
istotnym stopniu, z przyczyn leżących po jego stronie, wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub umowy koncesji, zawartej z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 1-4, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania 8)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI
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ust. 6.4.2. SIWZ Zamawiający żąda dokumentów wskazanych w Rozdziale VI ust. 6.5.Wykonawca z siedzibą
na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP której dotyczy
dokument z Rozdziału VI ust. 6.4.2. ppkt1) SIWZ składa dokument wskazany w ust. 6.5. pkt. 1) SIWZ w
zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Inne wymagane dokumenty: wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 10 do SIWZ), oświadczenia wskazane
w rozdziale VI ust. 6.1. - 6.3. SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ), wykaz określający zakres podwykonawstwa
jeżeli ma zastosowanie, zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega, o którym mowa w rozdziale V ust. 5.5 pkt.1) SIWZ– jeżeli ma zastosowanie, oświadczenia wykonawcy o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo jej braku(wzór-załącznik nr 5 do SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) przed
upływem terminu składania ofert na zasadach określonych w art. 45 i art.46 ustawy Pzp. Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie badania, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniuzgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie części zamówienia, nie zostały przyznane.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

