
Płock, dnia  18.01.2019 roku 

 

    

                  Wykonawcy 

 

 

dot.: postępowania przetargowego pn. Najem zaprojektowanego, 

wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu 

wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 115 punktów kamerowych. 

 
 Zamawiający – Straż Miejska w Płocku, na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy Prawo 

zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 roku, poz.1986 ze zm.) dokonuje nw. zmian: 

 

I. Zmiana treści SIWZ w Rozdziale V (Termin wykonania zamówienia), który otrzymuje 

nowe brzmienie: 

ROZDZIAŁ V 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1) Niniejsza umowa najmu zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej 

podpisania do 31 lipca 2022 roku. 

Odbiór systemu nastąpi etapami: 

a) ETAP I: w zakresie 77 punktów kamerowych z poz. 1-77 z Załącznika nr 2 do niniejszej 

umowy - w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy najmu, 

b) ETAP II: w zakresie 28 punktów kamerowych z poz. 78 – 105 z Załącznika nr 2a do 

niniejszej umowy - w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy najmu, 

c) ETAP III: w zakresie 10 punktów kamerowych z poz. 106 – 115 z Załącznika Nr 2b do 

niniejszej umowy (dot. nowych lokalizacji punktów kamerowych) - w terminie 12 

miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy najmu, 

d) w zakresie wyposażenia technicznego w urządzenia powiązane z systemem – w 

terminach o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c). 

Najemca dopuszcza możliwość wcześniejszego oddawania  elementów systemu w ilości 10 

– 15 punktów kamerowych dziennie:  

a) jednak nie wcześniej niż 01 czerwca 2019 roku dla etapu I 

b) jednak nie wcześniej niż 01 sierpnia 2019 roku dla etapu II 

c) jednak nie wcześniej niż 01 października 2019 roku dla etapu III 

przy czym całkowity odbiór poszczególnych etapów nie może przekroczyć terminów,  

o których mowa w ust. 1 lit. a-c. 

 

II. Zmiana treści SIWZ XI pkt. 1 i 2, które otrzymują nowe brzmienia: 

„1. Ofertę należy złożyć za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do 

dnia 11.02.2019 r.  do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2019 r., o godzinie 13:00”. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Zmiana w treści Działu II Opis przedmiotu zamówienia, które otrzymuje brzmienie: 
 

Najemca ustala następujące terminy przekazywania do eksploatacji punktów kamerowych  

z zestawienia zamieszczonego w Załączniku Nr 2 oraz wyposażenia Centrów Monitoringu 

w urządzenia powiązane z systemem: 

a) ETAP I: w zakresie 77 punktów kamerowych z poz. 1-77 z Załącznika nr 2 do niniejszej 

umowy - w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy najmu, 

b) ETAP II: w zakresie 28 punktów kamerowych z poz. 78 – 105 z Załącznika nr 2a do 

niniejszej umowy - w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy najmu, 

c) ETAP III: w zakresie 10 punktów kamerowych z poz. 106 – 115 z Załącznika Nr 2b do 

niniejszej umowy (dot. nowych lokalizacji punktów kamerowych) - w terminie 12 

miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy najmu, 

d) w zakresie wyposażenia technicznego w urządzenia powiązane z systemem – w 

terminach o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c). 

Najemca dopuszcza możliwość wcześniejszego oddawania  elementów systemu w ilości 10 

– 15 punktów kamerowych dziennie:  

a) jednak nie wcześniej niż 01 czerwca 2019 roku dla etapu I 

b) jednak nie wcześniej niż 01 sierpnia 2019 roku dla etapu II 

c) jednak nie wcześniej niż 01 października 2019 roku dla etapu III 

przy czym całkowity odbiór poszczególnych etapów nie może przekroczyć terminów, o 

których mowa w ust. 1 lit. a-c. 
 

IV. Zmiana w treści Działu III „Wzór umowy” w § 4 (Termin wykonania umowy) oraz § 5 ust. 

1 lit. a), b), c), d), oraz ust. 2 (Odbiór systemu), które otrzymują brzmienia: 
 

 

§ 4 Termin wykonania umowy 

1) Niniejsza umowa najmu zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej 

podpisania do 31 lipca 2022 roku. 

2) Po zakończeniu obowiązywania umowy Wynajmujący zobowiązany jest do 

zdemontowania elementów systemu monitoringu. 
 

§ 5 Odbiór systemu 

1) Odbiór systemu nastąpi etapami: 

a) ETAP I: w zakresie 77 punktów kamerowych z poz. 1-77 z Załącznika nr 2 do 

niniejszej umowy - w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy 

najmu, 

b) ETAP II: w zakresie 28 punktów kamerowych z poz. 78 – 105 z Załącznika nr 2a do 

niniejszej umowy - w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy 

najmu, 

c) ETAP III: w zakresie 10 punktów kamerowych z poz. 106 – 115 z Załącznika Nr 2b 

do niniejszej umowy (dot. nowych lokalizacji punktów kamerowych) - w terminie  

12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy najmu, 

d) w zakresie wyposażenia technicznego w urządzenia powiązane z systemem – w 

terminach o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c). 

2) Najemca dopuszcza możliwość wcześniejszego oddawania  elementów systemu w ilości 

10 – 15 punktów kamerowych dziennie:  

a) jednak nie wcześniej niż 01 czerwca 2019 roku dla etapu I, 

b) jednak nie wcześniej niż 01 sierpnia 2019 roku dla etapu II, 

c) jednak nie wcześniej niż 01 października 2019 roku dla etapu III 



przy czym całkowity odbiór poszczególnych etapów nie może przekroczyć terminów, o 

których mowa w ust. 1 lit. a-c. 

V.   Zmiana w treści Działu III „Wzór umowy” poprzez wykreślenie § 7 ust. 2 i ust. 3. 

 

 

 Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp informuje, iż 

przekazał w dniu 18.01.2019 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia 

(sprostowanie) dotyczące sekcji II.2.7; II.2.14 i IV.2.2; IV.2.7). 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


