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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400488-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego
2014/S 227-400488

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., ul. Batorego 23, Wydział Techniczny i Zamówień
Publicznych, Osoba do kontaktów: Katarzyna Sikora, Grodzisk Mazowiecki05-825,

POLSKA. Tel.:  +48 227554760. Faks:  +48 227552085. E-mail: techniczny@wkd.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.9.2014, 2014/S 183-322582)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:48813000, 48813200, 48810000, 48813100, 48800000, 48900000, 30211200, 30210000, 30236000, 48000000,
48611000, 48510000, 45232300, 45314300, 50312000, 80511000
System informacji ruchu pasażerskiego
System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
Systemy informacyjne
Elektroniczne tablice informacyjne
Systemy i serwery informacyjne
Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Osprzęt do dużych systemów komputerowych
Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
Różny sprzęt komputerowy
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Pakiety oprogramowania dla baz danych
Pakiety oprogramowania komunikacyjnego
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
Instalowanie infrastruktury okablowania
Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Usługi szkolenia personelu
Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe:
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:
a) wciągnięcie kabla światłowodowego oraz dostarczenie, rozmieszczenie i instalacja, uruchomienie wraz z rozruchem
technologicznym SIPiM zgodnie z dokumentacją techniczną oraz niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym,
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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.
Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe:
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:
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.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


