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Ogłoszenie nr 540194074-N-2019 z dnia 16-09-2019 r.
Chełmek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593406-N-2019
Data: 05/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35637842900000, ul. ul.
Piastowska 18, 32-660 Chełmek, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-33 8461261, e-mail
sekretariat@mzgk.chelmek.aonet.pl, faks 0-33 8461289.
Adres strony internetowej (url): www.mzgk.chelmek.aanet.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dot.
zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej: (a) 2 wdrożenia systemu GIS dla
przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zintegrowanego z systemami ZSI (biling, wodomierzowa, finansowoksięgowy) wraz z wdrożeniem systemu mobilnego GIS (działający w trybie on i off line) Wykonawca spełni warunek dot.
zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: (b) kierownik wdrożenia
systemu GIS posiadający: • doświadczenie co najmniej 5 letnie przy kierowaniu projektami informatycznymi i
konsultacjach, • doświadczenie w co najmniej 3 (trzech) wdrożeniach systemów informacji przestrzennej GIS działających
w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym co najmniej jedno zintegrowane z systemem ZSI; (c)
specjalista GIS (1 osoba) posiadający: • doświadczenie w co najmniej 3 (trzech) zamówieniach systemów informacji i
zarządzania (integracja GIS i ZSI) w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych,
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni
warunek dot. zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej: (a) 2 wdrożenia systemu
GIS dla przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zintegrowanego z systemami ZSI (biling, wodomierzowa,
finansowo- księgowy) wraz z wdrożeniem systemu mobilnego GIS (działający w trybie off line) Wykonawca spełni
warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: (b) kierownik
wdrożenia systemu GIS posiadający: • doświadczenie co najmniej 5 letnie przy kierowaniu projektami informatycznymi i
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konsultacjach, • doświadczenie w co najmniej 3 (trzech) wdrożeniach systemów informacji przestrzennej GIS
działających w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym co najmniej jedno zintegrowane z systemem
ZSI; (c) specjalista GIS (1 osoba) posiadający: • doświadczenie w co najmniej 3 (trzech) zamówieniach systemów
informacji i zarządzania (integracja GIS i ZSI) w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych,
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