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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Straż Miejska w Łodzi Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Kilińskiego 81

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  90-229 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Straż Miejska w Łodzi Tel.: +48 601955312

Osoba do kontaktów:  Ryszard Kozłowski

E-mail:  rkozlowski@strazmiejska.lodz.pl Faks:  +48 426309322

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.strazmiejska.lodz.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) http://bip.strazmiejska.lodz.pl

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Follow Up – Monitoring Miasta Łodzi

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest - zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Monitoringu Miasta Łodzi oraz
świadczenia usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego przez okres minimum 2 lat. Szczegółowy opis
zawarty jest w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Opracowanie projektu Monitoringu Miasta Łodzi w oparciu o wytyczne przekazane przez Zamawiającego,
tak, aby rozwiązanie spełniało wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu
zamówienia.
2. Uzyskanie uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do instalacji i uruchomienia wszystkich elementów Monitoringu
Miasta Łodzi.
3. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i utrzymania Monitoringu Miasta Łodzi na podstawie
opracowanego projektu.
4. Montaż, instalację oraz konfigurację wszystkich elementów infrastruktury Monitoringu Miasta Łodzi.
5. Konfigurację i uruchomienie oprogramowania, które będzie funkcjonowało
w ramach Monitoringu Miasta Łodzi.
6. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów.
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej Monitoringu Miasta Łodzi.
8. Wykonanie instrukcji użytkowania Monitoringu Miasta Łodzi.
9. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi
i administrowania systemem monitoringu w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Świadczenie usług gwarancyjnych oraz wsparcia technicznego wdrożonego systemu przez okres minimum
2 lat od daty jego uruchomienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34971000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
AZ/231/4/16

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nmrukber
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-064252   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 098-175971  z dnia:  24/05/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/05/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego:pkt3d-
pkt3h

Zamiast:

d) co najmniej jednej osoby z
ukończonym kursem Polskiej
Izby Systemów Alarmowych
projektowania systemów
zabezpieczeń technicznych klas
SA1-SA4,
e) co najmniej jednej osoby z
ukończonym kursem Polskiej
Izby Systemów Alarmowych
instalowania i konserwacji systemów
zabezpieczeń technicznych klas
SA1-SA4,
f) co najmniej jednej osoby
dysponującej Certyfikatem Eksperta
Polskiej Izby Systemów Alarmowych
w zakresie bezpieczeństwa.
g) co najmniej jednego inżyniera
certyfikowanego przez producenta
rozbudowywanej macierzy HP 3PAR,
h) co najmniej jednego inżyniera
certyfikowanego przez producenta
posiadanego przez Zamawiającego
oprogramowania do rejestracji i
zarządzania wideo Genetec Security
Center - certyfikat poziom 2.

Powinno być:

d) Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dysponował osobami
posiadającymi dokumenty:
1) ukończenia kursu instalowania i
konserwacji systemów zabezpieczeń
technicznych stopni 1 – 4;
2) ukończenia kursu projektowania
systemów zabezpieczeń
technicznych
stopni 1 – 4;
3) potwierdzające posiadanie
kwalifikacji na poziomie eksperckim
w dziedzinie zabezpieczeń
technicznych, wydane przez
podmioty działające na rynku
zabezpieczeń technicznych i
spełniające warunki ustawy o
systemie oświaty (posiadające
wpis do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych).
e) co najmniej jednego inżyniera
certyfikowanego przez producenta
rozbudowywanej macierzy HP 3PAR,
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Wzór wykazu osób przewidzianych
do realizacji zamówienia stanowi
Załącznik nr 9

f) co najmniej jednego inżyniera
certyfikowanego przez producenta
posiadanego przez Zamawiającego
oprogramowania do rejestracji i
zarządzania wideo Genetec Security
Center - certyfikat poziom 2.
g) Wykonawcy muszą wykazać,
że posiadają koncesję MSWiA
na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia realizowanych
w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej oraz zabezpieczenia
technicznego.
h) Wykonawcy muszą wykazać,
że posiadają oświadczenie
bezpieczeństwa w zakresie
dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „POUFNE”
lub wyższą dla pracowników
uczestniczących w realizacji
zamówienia, w zakresie:
1) konfiguracji oprogramowania
do rejestracji i zarządzania wideo
Genetec Security Center - certyfikat
poziom 2,
2) konfiguracji i rozbudowy macierzy
HP 3PAR
Wzór wykazu osób przewidzianych
do realizacji zamówienia stanowi
Załącznik nr 9

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna
i finansowa: Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
a) Wykonawcy muszą wykazać, że
posiadają
oświadczenie bezpieczeństwa w
zakresie dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą
„POUFNE”
lub wyższą dla pracowników
uczestniczących w
realizacji zamówienia.
b) Wykonawcy muszą wykazać, że
posiadają koncesję
MSWiA na prowadzenie działalności
gospodarczej w
zakresie usług ochrony osób i mienia
realizowanych
w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej oraz zabezpieczenia
technicznego.

Powinno być:

a) Wykonawcy muszą wykazać,
że posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia o wartości nie mniejszej
niż 1.500.000 zł.
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c) Wykonawcy muszą wykazać, że
posiadają
ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia o wartości nie mniejszej
niż 1.500.000 zł.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: pkt2d-pkt2h

Zamiast:

d) co najmniej jednej osoby z
ukończonym kursem Polskiej
Izby Systemów Alarmowych
projektowania systemów
zabezpieczeń technicznych klas
SA1-SA4,
e) co najmniej jednej osoby z
ukończonym kursem Polskiej
Izby Systemów Alarmowych
instalowania i konserwacji systemów
zabezpieczeń technicznych klas
SA1-SA4,
f) co najmniej jednej osoby
dysponującej Certyfikatem Eksperta
Polskiej Izby Systemów Alarmowych
w zakresie bezpieczeństwa.
g) co najmniej jednego inżyniera
certyfikowanego przez producenta
rozbudowywanej macierzy HP 3PAR,
h) co najmniej jednego inżyniera
certyfikowanego przez producenta
posiadanego przez Zamawiającego
oprogramowania do rejestracji i
zarządzania wideo Genetec Security
Center - certyfikat poziom 2.
Wzór wykazu osób przewidzianych
do realizacji zamówienia stanowi
Załącznik nr 9

Powinno być:

d) Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dysponował osobami
posiadającymi dokumenty:
1) ukończenia kursu instalowania i
konserwacji systemów zabezpieczeń
technicznych stopni 1 – 4;
2) ukończenia kursu projektowania
systemów zabezpieczeń
technicznych
stopni 1 – 4;
3) potwierdzające posiadanie
kwalifikacji na poziomie eksperckim
w dziedzinie zabezpieczeń
technicznych, wydane przez
podmioty działające na rynku
zabezpieczeń technicznych i
spełniające warunki ustawy o
systemie oświaty (posiadające
wpis do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych).
e) co najmniej jednego inżyniera
certyfikowanego przez producenta
rozbudowywanej macierzy HP 3PAR,
f) co najmniej jednego inżyniera
certyfikowanego przez producenta
posiadanego przez Zamawiającego
oprogramowania do rejestracji i
zarządzania wideo Genetec Security
Center - certyfikat poziom 2.
g) Wykonawcy muszą wykazać,
że posiadają koncesję MSWiA
na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia realizowanych
w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej oraz zabezpieczenia
technicznego.
h) Wykonawcy muszą wykazać,
że posiadają oświadczenie
bezpieczeństwa w zakresie
dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „POUFNE”
lub wyższą dla pracowników
uczestniczących w realizacji
zamówienia, w zakresie:
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1) konfiguracji oprogramowania
do rejestracji i zarządzania wideo
Genetec Security Center - certyfikat
poziom 2,
2) konfiguracji i rozbudowy macierzy
HP 3PAR
Wzór wykazu osób przewidzianych
do realizacji zamówienia stanowi
Załącznik nr 9

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
29/06/2016   Godzina: 08:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/07/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
29/06/2016   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/07/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
zmiany w zapisie SIWZ

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-075889
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