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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135897-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Kamery cyfrowe
2021/S 055-135897

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Śląski
Adres pocztowy: ul. Bankowa 12, pok. 69
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Knapik
E-mail: dzp@us.edu.pl 
Tel.:  +48 323591334
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.us.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.dzp.us.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/us

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup systemu audiowizualnego służącego do realizacji zdalnej dydaktyki dla budynków Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach

II.1.2) Główny kod CPV
38651600 Kamery cyfrowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia będzie dostawa wyposażenia dla zaplanowanego przez dostawcę wspólnie z 
zamawiającym systemu audiowizualnego służącego do realizacji zdalnej dydaktyki.
System będzie składać się z zestawu kamer PTZ umieszczonych we wskazanych przez zamawiającego salach 
dydaktycznych. Liczba sal dydaktycznych objętych realizacją to: 38 sal.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 400 489.22 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30231300 Monitory ekranowe
32341000 Mikrofony
48460000 Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
32420000 Urządzenia sieciowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:

19/03/2021 S55
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4



Dz.U./S S55
19/03/2021
135897-2021-PL

3 / 4

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa wyposażenia dla zaplanowanego przez dostawcę wspólnie z 
zamawiającym systemu audiowizualnego służącego do realizacji zdalnej dydaktyki.
System będzie składać się z zestawu kamer PTZ umieszczonych we wskazanych przez zamawiającego salach 
dydaktycznych. Liczba sal dydaktycznych objętych realizacją to: 38 sal.
Zamawiający ustala standard wyposażenia sal oparty o wskazanie trzech typów:
● Typ 1 – duża sala wykładowa (aula) zawierająca co najmniej 3 kamery PTZ zainstalowane na stałe.
● Typ 2 – średnia sala wykładowa (sala sympozjalna) zawierająca co najmniej 2 kamery PTZ zainstalowane na 
stałe.
● Typ 3 – mała sala wykładowa (sala ćwiczeniowa) zawierająca co najmniej 1 kamerę PTZ zainstalowaną na 
stałe lub na statywie przenośnym (w zależności od charakterystyki pomieszczenia i potrzeb).
Ilość wyposażonych sal w ramach poszczególnych typów:
● Typ 1 – 12 sal (co najmniej 36 kamer).
● Typ 2 – 10 sal (co najmniej 20 kamer).
● Typ 3 – 16 sal (co najmniej 16 kamer).
System powinien zapewniać możliwość przesyłania obrazu i dźwięku z sal wykładowych za pośrednictwem 
sieci LAN z wykorzystaniem standardu NDI do centralnego punktu (reżyserki) pozwalającej na:
● odbieranie sygnału audiowizualnego,
● edycję sygnału audiowizualnego,
● transmitowanie sygnału audiowizualnego w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem streamingu na wskazaną 
platformę internetową,
● możliwość wyboru obrazu i dźwięku wysyłanego w streamingu,
● możliwość prowadzenia równoległego do 12 transmisji,
● możliwość zdalnego sterowania kamerami PTZ, innymi źródłami obrazu i dźwięku bezpośrednio z reżyserki,
● możliwość prowadzenia niezależnego od streamingu zapisu sygnałów z wszystkich kamer w ramach 
przestrzeni serwerowej zamawiającego.
W skład systemu wchodzić będą m.in. takie elementy jak: kamery typu PTZ (ok. 65 szt.), kamery PTZ 
(ok. 9 szt.), pulpity sterownicze do kamer PTZ (6 szt.), routery POE (ok. 40 szt.), zestawy mikrofonowe z 
konsolą (ok. 40 szt.), enkodery HDMI do NDI (ok. 40 szt.), stacje robocze do instalacji oprogramowania do 
miskowania oraz zarządzania kamerami z wykorzystaniem standardu NDI (ok. 13 szt.), szafy Rack 42U (2 szt.), 
zasilacze awaryjne UPS3U (5 szt.), monitory do podglądu realizacji w reżyserce (ok. 13), kabel USB wraz z 
rozgałęźnikiem + HUB USB ok 40 szt., patchcordy instalacyjne LAN CAT6 RJ45 – 200 m, oprogramowanie 
specjalistyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
25/04/2021

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
25/04/2021

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2021
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