
Ogłoszenie nr 346819 - 2016 z dnia 2016-11-18 r.

Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 338980

Data: 08/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. ul. Małopolska  47, 70-515 

Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail zzp@szczecin.policja.gov.pl, faks

91 8211477.

Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I.

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL) nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja

istotnych warunków zamówienia tak http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906

/3523/tabela_ogloszen.html Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 338980-2016 z dnia 08-11-2016 - Szczecin
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca oraz montaż i
konfigurację fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych, monitorów, megapikselowych kamer IP, ...
Termin składania ofert/wniosków: 16-11-2016
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można uzyskać pod adresem nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy

przesyłać: Elektronicznie nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Pocztą, przez posłańca lub osobiście Adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds.

Zamówień Publicznych pok. 301 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp

do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania

można uzyskać pod adresem (URL) tak http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906

/3523/tabela_ogloszen.html Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia tak http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: tak Inny sposób: Pocztą, przez posłańca lub osobiście Adres: Komenda Wojewódzka Policji w

Szczecinie, Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można

uzyskać pod adresem: (URL)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez

zamawiającego miejsca oraz montaż i konfigurację fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych,

monitorów, megapikselowych kamer IP, enkoderów wideo H.264, przełączników sieciowych PoE oraz

oprogramowania, zgodnie z przedstawionym zestawieniem, specyfikacją i wymaganiami dodatkowymi

ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 2. Ilość i

zakres przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4 do siwz. 3. Kody dotyczące przedmiotu

zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 38651600-9, 32420000-3,

30232600-0, 30213000-5, 33195100-4 i 72000000-5. 4. Zamawiający oprócz podania ceny wymaga

również podania w ofercie jednolitego okresu trwania gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, a także
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czasu usunięcia usterki. 5. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności

przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 6. Wykaz

norm i certyfikatów przedmiotowych lub dokumentów równoważnych: PN-EN 50132-5-1:2012E - Systemy

alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5-1: Transmisja wideo –

Ogólne wymagania eksploatacyjne PN-EN 50132-5-2:2012E - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe

CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) dotyczące transmisji wideo PN-EN

50132-5-3:2013-04E - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -

Część 5-3: Transmisja video - Analogowa i cyfrowa transmisja video PN-EN 50132-7:2013-04E - Systemy

alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania PN-EN

62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 1-1: Wymagania

systemowe - Postanowienia ogólne PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach - Część 1-2: Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji

wizji PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-1:

Protokoły transmisji wizji - Wymagania ogólne PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe Ogłoszenie

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=eb68216f-d34c-4893-a7cb... 4 z 13 2016-11-08 14:50 CCTV

stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-2: Protokoły transmisji wizji - Zastosowanie międzyoperacyjności

IP oparte na usługach HTTP i REST PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach - Część 2-3: Protokoły transmisji wizji - Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na

usługach Web PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część

4: Wytyczne stosowania Zgodność z Dyrektywą RoHS 2011/65/UE w zakresie grupy produktowej 3 (sprzęt

telekomunikacyjny i teleinformatyczny) Urządzenia oznakowane znakiem CE na podstawie Ustawy z dnia 13

kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016r. poz 542) 7. Ilekroć w

niniejszym siwz przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów,

pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy,

aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż

intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a co

za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne

jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy,

parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że

oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie

jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania równoważnego

zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Podwykonawcy: a. Zamawiający
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dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom wykonawcy. b. W przypadku powierzenia

realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b

ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i

podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 2 do siwz). Zapisy

dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do

siwz). W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował

zamówienia bez udziału podwykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez

zamawiającego miejsca oraz montaż i konfigurację fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych,

monitorów, megapikselowych kamer IP, enkoderów wideo H.264, przełączników sieciowych PoE oraz

oprogramowania, zgodnie z przedstawionym zestawieniem, specyfikacją i wymaganiami dodatkowymi

ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 2. Ilość i

zakres przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4 do siwz. 3. Kody dotyczące przedmiotu

zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 38651600-9, 32420000-3,

30232600-0, 30213000-5, 33195100-4 i 72000000-5. 4. Zamawiający oprócz podania ceny wymaga

również podania w ofercie jednolitego okresu trwania gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, a także

czasu usunięcia usterki. 5. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności

przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 6. Wykaz

norm i certyfikatów przedmiotowych lub dokumentów równoważnych:Zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz –

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zgodność z Dyrektywą RoHS 2011/65/UE w zakresie grupy

produktowej 3 (sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny). Urządzenia oznakowane znakiem CE na

podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z

2016r. Poz 542);

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia:

20/12/2016

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data

zakończenia: 23/12/2016
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2)

W ogłoszeniu jest: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60 Gwarancja 35 Czas usunięcia usterki 5

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60 Gwarancja 40

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 16/11/2016, godzina: 11:30,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 22/11/2016, godzina: 11:30,
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