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Sprostowanie dotyczące różnic pomiędzy koncepcją a uszczegółowionym opisem
Powinno byd.
Dotyczy rejestratora.


Obsługa do 32 kamer IP



Pasmo wejściowe 320Mbps



obsługa kamer o rozdzielczości 12 megapikseli
reszta bez zmian






Dotyczy monitorów.
3 szt. 24 cale podłączone do stacji klienckich zgodnie z opisem punkt 4.4



Dotyczy uchwytów słupowych.
22 szt.



Dotyczy dysku HDD



4 TB x 6szt.



Dotyczy przełączników sieciowych PoE



1 x 16PoE



3 x8PoE



1 x 4PoE



Dotyczy urządzeo do bezprzewodowej transmisji danych.



12 szt. bezprzewodowa transmisja Ethernet.



Dotyczy przewodu UPT CAT 5



Ziemny 800 m.



Wewnętrzny 300 m.



Dotyczy robót ziemnych





1. Trasa ułożenia kabla nie może kolidowad z innymi instalacjami ułożonymi w ziemi (patrz :
zbliżenia, skrzyżowania)
2. Kable przeznaczone do układania w ziemi oznaczone są literami YKY. Wykonane są w ten
sposób, aby zminimalizowad ryzyko uszkodzenia pod wpływem znacznych obciążeo
środowiskowych.
3. Kable układa się na warstwie piasku ok. 10 cm i zasypuje się podobną warstwą piasku.
Dzięki temu kable nie mają dużych możliwości przemieszczania się podczas zasypywania lub
w przypadku wystąpienia ruchów gruntu.
Piasek zmniejsza również wpływ agresywnych chemicznie wód przygruntowych.
Na tak przygotowane warstwy należy ułożyd folię ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o
grubości 0,5 mm (niebieska dla napięd niskich do 1 kV – NN).
4. Głębokośd na jaką powinniśmy zakopad kabel określa przeznaczenie gruntu. W większości
przypadków zaleca się wykonanie wykopu na ok. 0,8 m
Przewody należy włożyd do RURY KARBOWANEJ ZIEMNEJ PESZEL AROT HDPE 75/61
Łączna długośd wykopów około 200 do 300 m.



Dotyczy szafy elektrycznej



Obudowa elektryczna termoutwardzalna RKT 40x80x25



Fundament odpowiedni do obudowy.



Wyłącznik nadprądowy 10A c



Wyłącznik różnicowoprądowy 16A




Dotyczy szafy RACK
Szafa Rack 19'' 12U 525mm wisząca dwusekcyjna



wymiary: 600 x (450+75) x 570mm (szer./gł./wys.)



Dotyczy stacji klienckiej ( więcej w załączniku )
Komputer klasy PC
Procesor Intel Core i7 4790S
RAM 8 GB DDR3
Oprogramowanie Win 8.1 Pro 64bit
Oprogramowanie anty-wirusowe Licencja 3 letnia NOD 32
















Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na
przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej
Izby Odwoławczej
Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości
dokonywania zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oferty po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert (arg. z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. – zwanej
dalej „ustawą Pzp”). Od tej zasady ustawa przewiduje dwa wyjątki:


pierwszy - dotyczy trybu dialogu konkurencyjnego, w którym wykonawca może
sprecyzować i doprecyzować treść oferty oraz przedstawić informacje dodatkowe,



drugi - możliwości poprawiania przez zamawiającego omyłek określonych w art. 87
ust. 2 ustawy Pzp.

Stosownie do treści przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie:
1. oczywiste omyłki pisarskie,
2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.

