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Ogłoszenie nr 500025735-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573633-N-2017
Data: 01/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego , 81382
Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://gdynia.pl/bip/dostawy,6432/dostawa-modernizacja-irozbudowa-systemu-monitoringu-wizyjnego-miasta-gdyni,498179
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437/plan-postepowan-o-udzieleniezamowien-publicznych-w-2017r,461072

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej dwie budowy lub modernizacje systemu monitoringu wizyjnego* o wartości nie
mniejszej niż 500 000 zł każda. * Uwaga: Pojęcie „budowa lub modernizacje systemu
monitoringu wizyjnego” oznacza budowę lub dostawę urządzeń wraz z montażem i
uruchomieniem kompletnego systemu monitoringu wizyjnego z transmisją radiową na
częstotliwościach licencjonowanych o liczbie kamer co najmniej 12.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jedną budowę lub modernizację systemu monitoringu wizyjnego* o
wartości nie mniejszej niż 500 000 zł . * Uwaga: Pojęcie „budowa lub modernizacja systemu
monitoringu wizyjnego” oznacza budowę, modernizację, rozbudowę lub dostawę urządzeń wraz
z montażem i uruchomieniem systemu( w systemie) monitoringu wizyjnego obejmującego co
najmniej 12 kamer w tym co najmniej 6 z transmisją radiową na częstotliwościach
licencjonowanych.

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: 2017-09-12, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-09-18, godzina: 09:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.09.2017r.,
godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Gdyni
siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: ul. Władysława IV 12/14 (wejście od ul.
Wójta Radtkego) III piętro w sekretariacie wydziału.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu
18.09.2017r., godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
UM Gdyni siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: ul. Władysława IV 12/14
(wejście od ul. Wójta Radtkego) III piętro w sekretariacie wydziału.
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