
Dz.U./S S98
21/05/2021
255615-2021-PL

1 / 2

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255615-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Kamery telewizyjne
2021/S 098-255615

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 093-241576)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Straż Miejska w Kielcach
Adres pocztowy: Ogrodowa 3b
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 24-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Wiktorek
E-mail: admin@strazmiejska.kielce.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.strazmiejska.kielce.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kielce
Numer referencyjny: 1/SM/2021

II.1.2) Główny kod CPV
32240000 Kamery telewizyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach 
zamówienia.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części:
a) część I: dostawa i uruchomienie nowego środowiska serwerowego, macierzy dyskowych i przełączników 
rdzeniowych dla systemu monitoringu wizyjnego m. Kielce;
b) część II: wymiana kamer w punktach kamerowych, zlokalizowanych na terenie m. Kielce wraz z konfiguracją i 
włączeniem ich do systemu VMS;
c) część III: zakup stacji operatorskich służących do aktywnego podglądu kamer monitoring wizyjnego miasta 
Kielce wraz z systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania biurowego;
d) część IV: zaprojektowanie, dostawa uruchomienie sieci LAN w obiektach Straży Miejskiej w Kielcach przy ul. 
Ogrodowej i ul. Ściegiennego oraz dostawę i wymianę stosu przełączników sieciowych w węźle zlokalizowanym 
w serwerowni Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 8 (część I, II, III) oraz 8a (część IV) do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/05/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 093-241576

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
6) ... potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 
1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Powinno być:
6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem;

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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