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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
ul. Bukowska 285
Poznań
60-189
Polska
Osoba do kontaktów: Adriana Mikrut
Tel.:  +48 618492247
E-mail: amikrut@airport-poznan.com.pl 
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.airport-poznan.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury w
Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
Numer referencyjny: AM-PLP/ZP-1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
38581000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury:
dostawa wraz z montażem konfiguracją i uruchomieniem:
- urządzeń służących do kontroli rentgenowskiej bagażu rejestrowanego normy III (Skanery EDS)
- stacji roboczych (Stacje Robocze/Stacje Analiz) służących do obsługi Skanerów EDS
- serwera wraz z szafą rackową
Zaprojektowanie dostawa instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzającego
Zaprojektowanie dostawa konfiguracja i uruchomienie sieci LAN Skanerów EDS Serwera Stacji
administracyjnych i Stacji Roboczych
Zaprojektowanie dostawa z montażem konfiguracją i uruchomieniem przenośników bagażu
demontaż z likwidacją lub przeniesieniem ponownym montażem i konfiguracją istniejących Skanerów RTG
przeprowadzenie szkoleń
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zaprojektowanie i wykonanie/dostosowanie zasilania energetycznego do miejsc montażu nowych urządzeń
zaprojektowanie dostawa montaż instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniu Serwera i instalacji
klimatyzacyjnych dla Skanerów EDS

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

11/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: PortLawica
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-040390
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 058-135039
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/03/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury:
Dostawa wraz z montażem konfiguracją i uruchomieniem:
- urządzeń służących do kontroli rentgenowskiej bagażu rejestrowanego normy III (Skanery EDS)
- stacji roboczych (Stacje Robocze/Stacje Analiz) służących do obsługi Skanerów EDS
- serwera wraz z szafą rackową
Zaprojektowanie dostawa instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzającego
Zaprojektowanie dostawa konfiguracja i uruchomienie sieci LAN Skanerów EDS Serwera Stacji
administracyjnych i Stacji Roboczych
Zaprojektowanie dostawa z montażem konfiguracją i uruchomieniem przenośników bagażu
Demontaż z likwidacją lub przeniesieniem ponownym montażem i konfiguracją istniejących Skanerów RTG
Przeprowadzenie szkoleń
Zaprojektowanie i wykonanie/dostosowanie zasilania energetycznego do miejsc montażu nowych urządzeń
Zaprojektowanie dostawa montaż instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniu Serwera i instalacji
klimatyzacyjnych dla Skanerów EDS
Powinno być:
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury:
Dostawa wraz z montażem konfiguracją i uruchomieniem:
- urządzeń służących do kontroli rentgenowskiej bagażu rejestrowanego normy III (Skanery EDS)
- stacji roboczych (Stacje Robocze/Stacje Analiz) służących do obsługi Skanerów EDS
- serwera wraz z szafą rackową
Zaprojektowanie dostawa instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzającego
Zaprojektowanie dostawa konfiguracja i uruchomienie sieci LAN Skanerów EDS Serwera Stacji
administracyjnych i Stacji Roboczych
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Zaprojektowanie dostawa z montażem konfiguracją i uruchomieniem przenośników bagażu
Demontaż z likwidacją lub przeniesieniem ponownym montażem istniejących Skanerów RTG
Przeprowadzenie szkoleń
Zaprojektowanie i wykonanie/dostosowanie zasilania energetycznego do miejsc montażu nowych urządzeń
Zaprojektowanie dostawa montaż instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniu Serwera i instalacji
klimatyzacyjnych dla Skanerów EDS
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III wraz z dostosowaniem
niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica Sp. z o.o. (dalej: Zadanie):
a) dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem urządzeń służących do kontroli rentgenowskiej
bagażu rejestrowanego normy III (dalej: Skanery EDS) zapewniającego generowanie obrazu przestrzennego
3D;
b) dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem stacji roboczych (dalej: Stacje Robocze lub Stacje
Analiz), służących do obsługi Skanerów EDS;
c) dostawa wraz montażem, konfiguracją i uruchomieniem serwera (dalej: Serwer) wraz z szafą rackową,
służącego do obsługi zsieciowanych z nim Skanerów EDS oraz Stacji Roboczych wraz oprogramowaniem
umożliwiającym wyświetlanie obrazów na monitorach Stacji Roboczych (wskazanych wyżej urządzeń,
posiadającym funkcję projekcji wirtualnych obrazów zagrożeń, a także wraz z 2 (dwiema) konsolami
zarządzania;
d) zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzającego (dalej: System), wraz z
podłączeniem do niego Skanerów EDS, Serwera, Stacji administracyjnych oraz Stacji Roboczych;
e) zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i uruchomienie sieci LAN Skanerów EDS, Serwera, Stacji
administracyjnych oraz Stacji Roboczych (montaż sieci LAN w zakresie Zamawiającego na podstawie projektu
oraz materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę);
f) zaprojektowanie, dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem przenośników (taśmociągów)
bagażu niezbędnych do zrealizowania funkcjonalności systemu BHS opisanych w SOPZ, wraz z konstrukcjami
wsporczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przenośników;
g) demontaż z likwidacją lub demontaż z przeniesieniem, ponownym montażem I konfiguracją istniejących
Skanerów RTG;
h) przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla wskazanych przez Zamawiającego osób w
zakresie bieżącej obsługi, w zakresie serwisowania oraz administrowania Skanerami EDS, Stacjami Roboczymi
oraz Serwerem wraz z konsolami zarządzania;
i) zaprojektowanie i wykonanie / lub zaprojektowanie i dostosowanie zasilania energetycznego do miejsc
montażu wszystkich nowych urządzeń, w tym w szczególności do Skanerów EDS, Serwera, Stacji roboczych,
zgodnego z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń oraz wytycznymi Zamawiającego
zawartymi w SOPZ.
j) zaprojektowanie, dostawa wraz z montażem instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniu Serwera oraz
instalacji klimatyzacyjnych dedykowanych dla Skanerów EDS jeśli wykonanie tych instalacji będzie niezbędne
dla prawidłowego funkcjonowania w/w urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów
urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone zostały w
projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w SOPZ stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Powinno być:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III wraz z dostosowaniem
niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica Sp. z o.o. (dalej: Zadanie):
a) dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem urządzeń służących do kontroli rentgenowskiej
bagażu rejestrowanego normy III (dalej: Skanery EDS) zapewniającego generowanie obrazu przestrzennego
3D;
b) dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem stacji roboczych (dalej: Stacje Robocze lub Stacje
Analiz), służących do obsługi Skanerów EDS;
c) dostawa wraz montażem, konfiguracją i uruchomieniem serwera (dalej: Serwer) wraz z szafą rackową,
służącego do obsługi zsieciowanych z nim Skanerów EDS oraz Stacji Roboczych wraz oprogramowaniem
umożliwiającym wyświetlanie obrazów na monitorach Stacji Roboczych (wskazanych wyżej urządzeń,
posiadającym funkcję projekcji wirtualnych obrazów zagrożeń, a także wraz z 2 (dwiema) konsolami
zarządzania;
d) zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzającego (dalej: System), wraz z
podłączeniem do niego Skanerów EDS, Serwera, Stacji administracyjnych oraz Stacji Roboczych;
e) zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i uruchomienie sieci LAN Skanerów EDS, Serwera, Stacji
administracyjnych oraz Stacji Roboczych (montaż sieci LAN w zakresie Zamawiającego na podstawie projektu
oraz materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę);
f) zaprojektowanie, dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem przenośników (taśmociągów)
bagażu niezbędnych do zrealizowania funkcjonalności systemu BHS opisanych w SOPZ, wraz z konstrukcjami
wsporczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przenośników;
g) demontaż z likwidacją lub demontaż z przeniesieniem, ponownym montażem istniejących Skanerów RTG;
h) przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla wskazanych przez Zamawiającego osób w
zakresie bieżącej obsługi, w zakresie serwisowania oraz administrowania Skanerami EDS, Stacjami Roboczymi
oraz Serwerem wraz z konsolami zarządzania;
i) zaprojektowanie i wykonanie / lub zaprojektowanie i dostosowanie zasilania energetycznego do miejsc
montażu wszystkich nowych urządzeń, w tym w szczególności do Skanerów EDS, Serwera, Stacji roboczych,
zgodnego z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń oraz wytycznymi Zamawiającego
zawartymi w SOPZ.
j) zaprojektowanie, dostawa wraz z montażem instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniu Serwera oraz
instalacji klimatyzacyjnych dedykowanych dla Skanerów EDS jeśli wykonanie tych instalacji będzie niezbędne
dla prawidłowego funkcjonowania w/w urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów
urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone zostały w
projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w SOPZ stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe - pkt II Kryteria oceny ofert
Zamiast:
II. Kryteria oceny ofert
1) Cena oferty-waga 60%
2) Okres gwarancji Skanerów EDS-waga 30%
3) Certyfikat TSA (Transportation Security Administration) dla Skanerów EDS-waga 5%
4) Upgrad oprogramowania Skanerów EDS do poziomu 3.3-waga 5%
Sposób przyznawania punktów w ramach kryteriów określa Rozdział XIX SIWZ.
Powinno być:
II. Kryteria oceny ofert
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1) Cena oferty-waga 60%
2) Okres gwarancji Skanerów EDS-waga 40%
Sposób przyznawania punktów w ramach kryteriów określa Rozdział XIX SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W związku ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ we
wskazanych niżej częściach SIWZ:
- pkt 3.7 w Załączniku nr 7 do SIWZ;
- Tabela 1 w pkt 5.5 w Załączniku nr 7 do SIWZ;
- pkt 5.11 c) w Załączniku nr 7 do SIWZ;
- paragraf 2 ust. 1 pkt 1.7 w Załączniku nr 6 do SIWZ;
- Rozdział IV pkt 1 lit. g) SIWZ;
- Rozdział XiX SIWZ;
- Załącznik nr 8 do SIWZ.
Szczegółowa informacja o wprowadzonych zmianach SIWZ została opublikowana pod adresem https://
platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan.proceedings
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