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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 271027-2012 z dnia 2012-12-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) przeniesienie urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczeń technicznych
do nowej lokalizacji z uwzględnieniem dostawy i wymiany urządzeń niesprawnych oraz posiadających przekroczony
czas...
Termin składania ofert: 2013-01-15

Numer ogłoszenia: 6195 - 2013; data zamieszczenia: 10.01.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 271027 - 2012 data 21.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22
6840086, fax. 22 6840642, 6874189.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.01.2013 godzina 15:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej Kancelaria Jawna nr 6 al. Niepodległości
218 00-911 Warszawa.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 17.01.2013 godzina 15:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej Kancelaria Jawna nr 6 al.
Niepodległości 218 00-911 Warszawa.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: pkt I ppkt 11: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w
nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana następująco: Ministerstwo
Obrony Narodowej, Departament Administracyjny al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa z oznakowaniem:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę, wymianę i przeniesienie urządzeń
wchodzących w skład systemów zabezpieczeń technicznych oraz aktualizację dokumentacji powykonawczej,
nr sprawy 122/ZP/12. Nie otwierać przed 15 stycznia 2013 r., godz. 15:00.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: pkt I ppkt 11: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w
nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana następująco: Ministerstwo
Obrony Narodowej, Departament Administracyjny al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa z oznakowaniem:
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Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę, wymianę i przeniesienie urządzeń
wchodzących w skład systemów zabezpieczeń technicznych oraz aktualizację dokumentacji powykonawczej,
nr sprawy 122/ZP/12. Nie otwierać przed 17 stycznia 2013 r., godz. 15:00.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest: 1) przeniesienie urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczeń technicznych do
nowej lokalizacji z uwzględnieniem dostawy i wymiany urządzeń niesprawnych oraz posiadających
przekroczony czas eksploatacji określony w NO-04-A004:2010 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe; 2)
dostawa i wymiana kamer TSN na nowe, spełniające parametry określone w NO-04-A004:2010 Obiekty
wojskowe. Systemy alarmowe; 3) dostawa i wymiana 4 central systemu sygnalizacji włamania i napadu; 4)
aktualizacja istniejącej dokumentacji powykonawczej, o klauzuli Poufne. 2. Wykonawca wykona przedmiot
zamówienia zgodnie z założeniami opisanymi w Programie Organizacyjno - Użytkowym dla zadania 00391
Warszawa, al. Niepodległości, K-3575. Rozbudowa systemów ochrony technicznej w obiektach MON.
Wymiana urządzeń systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru, zatwierdzonym w dniu 28
listopada 2012 r. przez Dyrektora Departamentu Administracyjnego MON, zarejestrowanym w kancelarii tajnej
nr 5 DOIN pod numerem DA/Z-405/12 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w branżach
obejmujących zakres prac 3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy
podwykonawcom. 4. Zamawiający przewiduje wizję lokalną oraz wgląd do dokumentów: Program
Organizacyjno - Użytkowy dla zadania 00391 Warszawa, al. Niepodległości, K-3575. Rozbudowa systemów
ochrony technicznej w obiektach MON. Wymiana urządzeń systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu
nadzoru, któremu nadano klauzulę Zastrzeżone, niejawna dokumentacja istniejących systemów zabezpieczeń
technicznych, którym nadano klauzulę Poufne: 1) w przypadku chęci wglądu do ww. dokumentacji lub udziału
w wizji lokalnej należy uzgodnić przybycie przedstawicieli Wykonawców faxem na nr +48 22 684 06 42, lub
adres e-mail: mkucharska@mon.gov.pl, 2) przybyłe osoby winne okazać: a) oryginał lub potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność
do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne Wykonawcy, b) oryginał lub potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię poświadczeń bezpieczeństwa przedstawicieli Wykonawcy, uprawniających do
dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum Poufne i zaświadczeń stwierdzających
odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 19 i 20 ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych, c) pisemne upoważnienie Wykonawcy dla wskazanych
przedstawicieli do zapoznania się z dokumentacją. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest: 1) przeniesienie urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczeń technicznych do
nowej lokalizacji z uwzględnieniem dostawy i wymiany urządzeń niesprawnych oraz posiadających
przekroczony czas eksploatacji określony w NO-04-A004:2010 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe; 2)
dostawa i wymiana kamer TSN na nowe, spełniające parametry określone w NO-04-A004:2010 Obiekty
wojskowe. Systemy alarmowe; 3) dostawa i wymiana 4 central systemu sygnalizacji włamania i napadu; 4)
aktualizacja istniejącej dokumentacji powykonawczej, o klauzuli Poufne. 2. Wykonawca wykona przedmiot
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zamówienia zgodnie z założeniami opisanymi w Programie Organizacyjno - Użytkowym dla zadania 00391
Warszawa, al. Niepodległości, K-3575. Rozbudowa systemów ochrony technicznej w obiektach MON.
Wymiana urządzeń systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru, zatwierdzonym w dniu 28
listopada 2012 r. przez Dyrektora Departamentu Administracyjnego MON, zarejestrowanym w kancelarii tajnej
nr 5 DOIN pod numerem DA/Z-405/12 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w branżach
obejmujących zakres prac 3. Zamawiający przewiduje wizję lokalną oraz wgląd do dokumentów: Program
Organizacyjno - Użytkowy dla zadania 00391 Warszawa, al. Niepodległości, K-3575. Rozbudowa systemów
ochrony technicznej w obiektach MON. Wymiana urządzeń systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu
nadzoru, któremu nadano klauzulę Zastrzeżone, niejawna dokumentacja istniejących systemów zabezpieczeń
technicznych, którym nadano klauzulę Poufne: 1) w przypadku chęci wglądu do ww. dokumentacji lub udziału
w wizji lokalnej należy uzgodnić przybycie przedstawicieli Wykonawców faxem na nr +48 22 684 06 42, lub
adres e-mail: mkucharska@mon.gov.pl, 2) przybyłe osoby winne okazać: a) oryginał lub potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność
do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne Wykonawcy, b) oryginał lub potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię poświadczeń bezpieczeństwa przedstawicieli Wykonawcy, uprawniających do
dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum Poufne i zaświadczeń stwierdzających
odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 19 i 20 ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych, c) pisemne upoważnienie Wykonawcy dla wskazanych
przedstawicieli do zapoznania się z dokumentacją. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera SIWZ.
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