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BZP.271.1.1060.2016.PF 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

o przetargu nieograniczonym na usługę rozbudowy systemu wczesnego 
Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia w ramach 

projektu „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania  
o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia 

 
 

Ogłoszenie zamieszczono w dniu: 12.01.2017r. 
w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.uzp.gov.pl, numer ogłoszenia:  
7335 - 2017 

� na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl    

� na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu 
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 376213-2016 
Data: 29/12/2016 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Gmina Miasta Radomia, Krajowy numer identyfikacyjny 670223451, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 
Radom, woj. Mazowieckie, tel. (48) 3620283, faks (48) 3620289 
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.radom.pl  
 
Adres profilu nabywcy: 
 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: 
 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest:  
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozbudowie systemu wczesnego 
Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu „Rozbudowa 
Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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W ogłoszeniu powinno być:  
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozbudowie systemu wczesnego 
Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu „Rozbudowa 
Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia”. Zakres 
zadania obejmuje: 

1) uruchomienie centralnego systemu sterowania i monitorowania syrenami, w Centrum 
Zarządzania Kryzysowego UM w Radomiu, operującego na systemie transmisji w paśmie VHF 
i technologii IP; 

2) dokonywanie przeglądów konserwacyjnych systemu, w odstępach kwartalnych; 

3) włączenie syren, za pomocą terminali LTE, do systemu transmisji opartego na istniejącej 
infrastrukturze sieci szerokopasmowej eksploatowanej przez Miasto Radom;  

4) włączenie nowo instalowanych syren i istniejących punktów alarmowania do systemu transmisji 
w paśmie VHF; 

5) montaż 23 punktów alarmowych, w tym syren wyposażonych w głośniki szczelinowe; 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest:  
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu: Data: 
16/01/2017, godzina: 11:00 
W ogłoszeniu powinno być:  
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu:  Data: 
20/01/2017, godzina 11:30 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 
       mgr Rafał Czajkowski 
        Sekretarz Miasta 


