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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186525-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2019/S 078-186525

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 243-554470)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Innobaltica Sp. z o.o.
Polska
Równa 19/21
Gdańsk
80-067
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bebłowski
E-mail: zamowienia@innobaltica.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.innobaltica.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu
poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasaż...
Numer referencyjny: ZP/PO/04/18

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem Zamówienia jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla
organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim
oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego
transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa
elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” dalej PZUM
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 243-554470

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ust. 1
ustawy Pzp, wraz z wnioskiem należy złożyć:
1) wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Zamawiający zaleca skorzystanie z narzędzia na
stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl W przypadku niedziałania strony https://ec.europa.eu/tools/
espd/filter?lang=pl wykonawca ma możliwość wygenerować JEDZ na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/filter?
lang=pl
2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
3) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
4) oświadczenie 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 3 do Ogłoszenia;
5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 4 do Ogłoszenia.
Powinno być:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ust. 1
ustawy Pzp, wraz z wnioskiem należy złożyć:
1) wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Zamawiający zaleca skorzystanie z narzędzia na
stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl W przypadku niedziałania strony https://ec.europa.eu/tools/
espd/filter?lang=pl wykonawca ma możliwość wygenerować JEDZ na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/filter?
lang=pl
Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wraz z wnioskiem o dopuszczeniem do udziału w postępowaniu należy
złożyć
2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
3) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
4) oświadczenie 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 3 do Ogłoszenia;
5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 4 do Ogłoszenia.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, na sumę określoną w pkt. III.1.2) b) powyżej.
2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. III.1.2)
a) powyżej.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wraz z wnioskiem o dopuszczeniem do udziału w postępowaniu należy
złożyć
1) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, na sumę określoną w pkt. III.1.2) b) powyżej.
2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. III.1.2)
a) powyżej.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1) wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Zamawiający zaleca skorzystanie z narzędzia na
stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl W przypadku niedziałania strony https://ec.europa.eu/tools/
espd/filter?lang=pl wykonawca ma możliwość wygenerować JEDZ na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/filter?
lang=pl
2) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, na sumę określoną w Sekcji III.1.2 powyżej.
3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Sekcji III.1.2
powyżej.
4) Dowody określające czy dostawy, o których mowa w sekcji III.1.3 powyżej wykazane w JEDZ, zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1) wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Zamawiający zaleca skorzystanie z narzędzia na
stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl W przypadku niedziałania strony https://ec.europa.eu/tools/
espd/filter?lang=pl wykonawca ma możliwość wygenerować JEDZ na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/filter?
lang=pl
Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wraz z wnioskiem o dopuszczeniem do udziału w postępowaniu należy
złożyć
2) Dowody określające czy dostawy, o których mowa w pkt. VI.2.3).a) powyżej wykazane w JEDZ, zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie
Numer sekcji: II.2.9
Zamiast:
4. Na potwierdzenie kryterium selekcji wykonawca przedkłada wraz z wnioskiem dowody określające czy
dostawy, o których mowa w ust. 3 powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
Powinno być:
Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wraz z wnioskiem o dopuszczeniem do udziału w postępowaniu należy
złożyć
4. Na potwierdzenie kryterium selekcji wykonawca przedkłada wraz z wnioskiem dowody określające czy
dostawy, o których mowa w ust. 3 powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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