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OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 592873-N-2020 
Data: 08/10/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE , Krajowy numer identyfikacyjny 
385314450, ul. Rynek Nowomiejski   28, 87-100   Toruń, woj. kujawsko-
pomorskie, państwo Polska, tel. 665 864 940, e-mail office@ecfcamerimage.pl, 
faks . 

Adres strony internetowej (url): https://ecfcamerimage.pl/zamowienia-
publiczne,18,pl.html 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 8) 
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub 
okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został 
ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 14 data rozpoczęcia: 
od 12.10.2020 
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie 
zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na 
który został ustanowiony dynamiczny system zakupów miesiącach: 15 data 
rozpoczęcia: od 9.11.2020 od godz.18 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Tytuł ogłoszenia oraz sekcja II pkt 1 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: udostępnienie w drodze licencji wraz z hostingiem oraz 
obsługą techniczną i technologiczną platformy zdalnego dostępu do 
materiałów multimedialnych zwaną dalej Platformą opartą o technologie filmu 
na życzenie zwanej dalej VOD oraz transmisji na żywo zwanej dalej 
LiveStream 

W ogłoszeniu powinno być: udostępnienie w drodze licencji wraz z 
hostingiem oraz obsługą techniczną i technologiczną platformy zdalnego 
dostępu do materiałów multimedialnych zwaną dalej Platformą streamingową 
opartą o technologie filmu na życzenie zwanej dalej VOD oraz transmisji na 
żywo zwanej dalej LiveStream 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 



Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie w drodze 
licencji wraz z hostingiem oraz obsługą techniczną i technologiczną platformy 
zdalnego dostępu do materiałów multimedialnych zwaną dalej Platformą 
opartą o technologie filmu na życzenie zwanej dalej VOD oraz transmisji na 
żywo zwanej dalej LiveStream. 2. W zakres przedmiotu Zamówienia 
(wykonania platformy streamingowej) wchodzą: a. Portal www (wsparcie dla 
najnowszych wersji przeglądarek: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera) b. 
Backend i CMS wraz z panelem administracyjnym dostępnym przez 
przeglądarkę www c. Licencja na korzystanie z oprogramowania d. Hosting 
platformy e. Usługi zapewniające transkodowanie materiałów VOD, 
przetrzymywanie na serwerach oraz zapewnienie usługi contentdelivery 

network f. Zapewnienie udostępniania na platformie transmisji wydarzeń LIVE 
g. Zapewnienie zabezpieczeń DRM (Widevine, FairPlay, MS PlayReady) dla 
treści VOD oraz LIVE. 
W ogłoszeniu powinno być: W zakres przedmiotu zamówienia (wykonania i 
obsługi platformy streamingowej) wchodzą: a. Stworzenie Portalu www 
(wsparcie dla najnowszych wersji przeglądarek: Chrome, Firefox, Safari, Edge, 
Opera), b.Backend i CMS wraz z panelem administracyjnym dostępnym przez 
przeglądarkę www, c. Licencja na korzystanie z oprogramowania przez cały 
okres umowy, d. Hosting platformy streamingowej przez cały okres umowy, e. 
Zapewnienie udostępniania na platformie transmisji wydarzeń LIVE, f. Usługi 
zapewniające transkodowanie, kodowanie, pakowanie materiałów VOD oraz 
LIFE do profili ABR oraz formatów DASH i HSL, przetrzymywanie na serwerach 
oraz zapewnienie usługi contentdeliverynetwork (CDN) przez cały okres 
umowy, g. Dystrybucja streamingu wideo materiałów VOD oraz LIVE z 
wykorzystaniem sieci CDN przez cały okres umowy, h. Zapewnienie 
zabezpieczeń DRM (Widevine, FairPlay, MS PlayReady) dla treści VOD oraz 
LIVE, 
 
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 postępowaniu: Data: 2020-10-16, godzina: 12:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-19, godzina: 12:00, 
 


