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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z
o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Batorego 23

Miejscowość:  Grodzisk Mazowiecki Kod pocztowy:  05-825 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wydział Techniczny i Zamówień
Publicznych

Tel.: +48 227554760

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Sikora

E-mail:  techniczny@wkd.com.pl Faks:  +48 227552085

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.wkd.com.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w
oparciu o technologię światłowodową

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: "Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu
na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową".
W ramach inwestycji wykonane zostaną jako przedmiot zamówienia:
a) dostawa, rozmieszczenie i instalacja urządzeń wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem dla potrzeb
Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu oraz rozruch technologiczny i szkolenia z obsługi Systemu na
poszczególnych stanowiskach,
b) dostawa i ułożenie kabla światłowodowego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ "Opis Przedmiotu Zamówienia
(Wymagania Techniczne)" oraz dokumentacja techniczna, której szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 2A do
SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we "Wzorze umowy", stanowiącym Załącznik
nr 7 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48813000  
Dodatkowe przedmioty 48813200  
 48810000  
 48813100  
 48800000  
 48900000  
 30211200  
 30210000  
 30236000  
 48000000  
 48611000  
 48510000  
 45232300  
 45314300  
 50312000  
 80511000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
WKD10-229-1/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_wkd
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-123831   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 183-322582  z dnia:  24/09/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/09/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

Termin wykonania zamówienia:
1. Wykonawca zrealizuje pełny
zakres przedmiotu Umowy w
terminie nieprzekraczającym 12
miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Warunkiem koniecznym jest,
aby realizacja przedmiotowego
zamówienia przebiegała w oparciu
o przedstawiony przez Wykonawcę
przed podpisaniem umowy, a
następnie zatwierdzony przez
Zamawiającego harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu zamówienia, zawierający
terminy rozpoczęcia, zakończenia
oraz wartości poszczególnych
etapów robót z uwzględnieniem
kolejności oraz warunków, w jakich
te roboty będą wykonywane, z
zastrzeżeniem wymagań w ust. 3.
3. Zamawiający wymaga
zrealizowania niżej wymienionych
etapów zamówienia w następujących
terminach:

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia:
1. Wykonawca zrealizuje pełny
zakres przedmiotu Umowy w
terminie nieprzekraczającym 15
miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Warunkiem koniecznym jest,
aby realizacja przedmiotowego
zamówienia przebiegała w oparciu
o przedstawiony przez Wykonawcę
przed podpisaniem umowy, a
następnie zatwierdzony przez
Zamawiającego harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu zamówienia, zawierający
terminy rozpoczęcia, zakończenia
oraz wartości poszczególnych
etapów robót z uwzględnieniem
kolejności oraz warunków, w jakich
te roboty będą wykonywane, z
zastrzeżeniem wymagań ust. 3.
3. Zamawiający wymaga
zrealizowania niżej wymienionych
etapów zamówienia w następujących
terminach:
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a) wciągnięcie kabla
światłowodowego oraz dostarczenie,
rozmieszczenie i instalacja,
uruchomienie wraz z rozruchem
technologicznym SIPiM zgodnie
z dokumentacją techniczną oraz
niezbędnymi uzgodnieniami z
Zamawiającym, zakończone
zgłoszeniem SIPiM do nadzorowanej
eksploatacji - w terminie nie
dłuższym niż 9 miesięcy od daty
zawarcia umowy,
b) nadzorowana eksploatacja SIPiM
oraz przeprowadzenie szkoleń
pracowników Zamawiającego
zgodnie z wymaganiami Załącznika
nr 2 do SIWZ, zakończona
dokonaniem odbioru końcowego - w
terminie nie krótszym niż określony
w pkt a) i nie dłuższym niż określony
w ust. 1.

a) wciągnięcie kabla
światłowodowego oraz dostarczenie,
rozmieszczenie, instalacja,
uruchomienie wraz z rozruchem
technologicznym SIPiM zgodnie
z dokumentacją techniczną oraz
niezbędnymi uzgodnieniami z
Zamawiającym, zakończone
zgłoszeniem SIPiM do nadzorowanej
eksploatacji - w terminie nie
dłuższym niż 12 miesięcy od daty
zawarcia umowy,
b) nadzorowana eksploatacja SIPiM
oraz przeprowadzenie szkoleń
pracowników Zamawiającego
zgodnie z wymaganiami Załącznika
nr 2 do SIWZ, zakończona
dokonaniem odbioru końcowego - w
terminie nie dłuższym niż określony
w ust. 1.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-154126
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