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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 538870-N-2018

Data: 30/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Stra± Miejska w Bialymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 20017501200000, ul. ul. Skladowa 11, 15399 Bialystok, vvoj. podlaskie,

panstwo Polska, tel. 0-85 869 67 49, e-mail sm@um.bialystok.pl, faks 0-85 869 6750.

Adres strony intemetovvej (url): http://w\vw.strazmiejska.bialystok.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.l) Tekst, kt6ry nalezy zmienid:

Miejsce, w ktdrym znajduje sif zmicniany tekst:

Numer sekcji: 111

Punkt: 1.3)

W ogloszeniu jest: Zamawiajqcy uzna warunek za spehiiony jeteli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, vvykonal nalezycie co najmniej dvva zamowienia o

wartosci minimum 100 000 zl brutto kazde, ktorych przedmiotem byla dostavva i wdrozenie systemu informatycznego, w tym jedno

zamowienie polegajgce na dostawie i vvdrozeniu systemu informatycznego vvspomagajqcego prac? sluzb miejskich, porovvnywalne z

przedmiotem zamowienia. Poprzez porownywalne rozumie si? dostaw? i wdrozenie systemu obejmuj^cego minimum; system

dyspozytorski (rejestrowanie i monitorowanie zdarzeh oraz imprez publicznych, system l^cznosci radiowej i komunikacja mobilna

pomi?dzy stanowiskami dyspozytorskimi a patrolami pieszymi i mobilnymi), rejestr spraw o wykroczenia, system zarz^dzania

magazynem sortow mundurowych). W przypadku wykonywania i nie zakonczenia jeszcze realizacji zamowienia, Wykonawca

zobowiqzany Jest podac najakq wartosc do momentu uplywu terminu skladania ofert, umowa zostala vvykonana. Wartosc ta b?dzie

brana pod uwag? do oceny spelniania warunku.

W ogloszeniu powinno bye: Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony JeZeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krbtszy - w tym okresie, wykonal nalezycie co najmniej

dwa zamowienia o wartosci minimum 100 000 zl brutto kazde, ktorych przedmiotem byla dostawa i wdroienie systemu

informatycznego, w tym jedno zamowienie polegajgce na dostawie i wdrozeniu systemu informatycznego wspomagajgcego prac? sluzb

miejskich, pordwnywalne z przedmiotem zamdwienia. Poprzez porownywalne rozumie si? dostaw? i wdroZenie systemu obejmujqcego

minimum: system dyspozytorski (rejestrowanie i monitorowanie zdarzeh oraz imprez publicznych, system iqcznosci radiowej i

komunikacja mobilna pomi?dzy stanowiskami dyspozytorskimi a patrolami pieszymi i mobilnymi), rejestr spraw o wykroczenia,

system zarz^dzania magazynem sortow mundurowych). Zamawiajgcy uzna warunek za spelniony rdwniet w sytuacji, gdy Wykonawca

wykaze dostaw? i wdrozenie systemu dyspozytorskiego, rejestru spraw o wykroczenia i systemu zarzgdzania magazynem sortow

mundurowych Igcznie w dwoch osobnych zamowieniach. W przypadku wykonywania i nie zakonczenia jeszcze realizacji zamowienia,

Wykonawca zobowiqzany jest podac na jak^ wartosc do momentu uplywu terminu skladania ofert, umowa zostala wykonana. Wartosc

ta b?dzie brana pod uwag? do oceny spelniania warunku.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/64056764-c884-45a9-a65f-d... 2018-04-05, 15:01



Miejsce, w ktdrym znajduje siq zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogloszeniu jest; Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu: Data: 2018-04-09, godzina:

09:45

W ogloszeniu powinno byd: Termin skladania ofert iub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu: Data: 2018-04-10,

godzina: 09:45

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/64056764-c884-45a9-a65f-d... 2018-04-05, 15:01


