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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282374-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Skarżysko-Kamienna: Kamery bezpieczeństwa
2019/S 115-282374
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 113-276847)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Skarżysko-Kamienna
26-110
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Zawidczak
Tel.: +48 412520189
E-mail: e.zawidczak@um.skarzysko.pl
Faks: +48 412520200
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.skarzysko.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.skarzysko.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu”
Numer referencyjny: ZP.271.19.2019.EZ

II.1.2)

Główny kod CPV
35125300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca nowe urządzenia zgodnie z poniższym wykazem:
1. Dysk 10TB SATA, serwerowy – 10 sztuk
2. Licencja Avigilion Control Centre w wersji Enterprise - 21 sztuk (strumieni video).
(ww. licencję posiada zamawiający, dlatego też przy rozszerzeniu systemu wymagana jest ww. licencja)
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3. Kamera wraz z wymaganymi przez producenta akcesoriami montażowymi:
a) Typ 1 - 3 sztuki.
b) Typ 2 - 6 sztuk
c) Typ 3 – 7 sztuk
d) Typ 4 - 1 sztuka
4. Monitor cienko ramkowy, przemysłowy, o przekątnej minimum 46” przystosowany do pracy ciągłej 24/7 - 5
sztuk (opis: ściana wideo szt. 4 + 1 szt.)
5. Dostawa komputerowej stacji klienckiej – 1 sztuka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 7 i 8 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 113-276847

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:
3/ zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał
co najmniej 2 dostawy obejmujące dostawę wraz z instalacją i konfiguracją systemu składającego się z co
najmniej 15 kamer systemu IP opartego o algorytmy pozwalające na identyfikację i kategoryzację obiektów:
człowiek i pojazd wraz z funkcjonalnościami wyszukiwania określonych pojazdów po charakterystyce kształtów
i koloru wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Powinno być:
3/ zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
Upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie),
wykonał co najmniej 2 dostawy obejmujące dostawę systemu składającego się z co najmniej 15 kamer systemu
IP opartego o algorytmy pozwalające na identyfikację i kategoryzację obiektów: człowiek i pojazd wraz z
funkcjonalnościami wyszukiwania określonych pojazdów po charakterystyce kształtów i koloru wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
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Inne dodatkowe informacje:
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