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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa systemu
monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn.:” Zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra”.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść
zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
9 marca br. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1: Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o przedstawienie orientacyjnych schematów
przebudowy pomieszczeń wraz z podaniem przedmiaru robót oraz powierzchni pomieszczeń do
przebudowy.
Wyjaśnienie nr 1: Zamawiający w celu wyspecyfikowania prac i dostaw ujętych w pkt. 1.7 Programu
Funkcjonalno-Użytkowego dokona zmiany zapisów w PFU wprowadzając szczegółowe wytyczne
odnośnie adaptacji i wyposażenia Centrum Monitoringu oraz pomieszczenia biurowego.
Pytanie nr 2: Ze względu na to, że wymagania dotyczące dostawy kamer spełniają tylko produkty
firmy Avigilon w celu zwiększenia konkurencyjności wnioskuję o usunięcie zapisu „Dostarczony sprzęt
i oprogramowanie w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale
sprzedaży producenta na rynek polski" ze strony nr 30 SIWZ lub o jego zmianę na zapis o treści
„Dostarczony sprzęt i oprogramowanie w ramach realizacji umowy będą zakupione w oficjalnym
kanale sprzedaży producenta".
Wyjaśnienie nr 2: Zamawiający przyznaje, że zapisy w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
stanowiącym załącznik I.5 do SIWZ, dotyczące parametrów technicznych poszczególnych urządzeń,
są zbyt szczegółowe i dlatego niezwłocznie przystąpił do ich modyfikacji stosując wymogi
funkcjonalne. Podane, w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, parametry techniczne kamer spełniają
również urządzenia następujących producentów: Arecont Vision, Ampleye, Bolin Technology,
Megavision Technology i Avigilon, Nie było zamiarem Zamawiającego ograniczenie konkurencyjności
w postępowaniu ale jedynie precyzyjne wskazanie oczekiwań jakościowych i technicznych urządzeń
mających gwarantować trwałość oraz funkcjonalność projektu. Zamawiający przychyla się do wniosku
i przystąpił również do zmiany, pkt. 13 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia,
w proponowanym brzmieniu.
Pytanie nr 3: Ze względu na możliwość korzystania przez Wykonawcę z własnego sprzętu
zastępczego umożliwiającego usunięcie wady w wymaganym terminie wnioskuję o zmianę zapisu
„Wszystkie wadliwe części wymienione w ramach procedury gwarancyjnej automatycznie przechodzą
na własność właściwego oddziału krajowego producenta wdrożonych urządzeń lub autoryzowanego
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partnera serwisowego" ze strony nr 31 na zapis o treści „Wszystkie wadliwe części wymienione w
ramach procedury gwarancyjnej automatycznie przechodzą na własność Gwaranta "
Wyjaśnienie nr 3: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i przystąpił do zmiany pkt. 18.
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
Pytanie nr 4: Proszę o określenie jakie prace Wykonawca ma wykonać w ramach konserwacji
systemu, dwa razy w ciągu roku. ( zapis z str. 34 SIWZ - "Wykonawca, w okresie gwarancyjnym
zapewni 2 razy w roku konserwację całego systemu. Koszty ww. konserwacji należy uwzględnić w
ofercie").
Wyjaśnienie nr 4: Dla zapewnienia należytego wykonania konserwacji systemów CCTV IP należy
dostosować się do zaleceń zawartych w normach opisujących szczegółowe warunki eksploatacji i
konserwacji.
Zamawiający w pkt. 26 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia określi
częstotliwość i podstawowy zakres czynności konserwacyjno-kontrolnych.
Pytanie nr 5: Proszę o wyjaśnienie jaki punkt rejestracji będzie znajdował się na ul. Podgórna 50 w
Zielonej Górze (str. 34 SIWZ). Ta lokalizacja nie jest wskazana w Schemacie Blokowym Systemu
Monitoringu. Proszę o podanie informacji czy w ramach zadania trzeba wykonać tam potrzebna
infrastrukturę łączności oraz wyposażenie. Jeżeli tak to proszę o wskazanie elementów wyposażenia.
Wyjaśnienie nr 5: Zgodnie z pkt. 30 ppkt. 3 jako miejsce punktu rejestracji zostało wskazane Data
Center Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50, ponieważ zapewnienia optymalne
warunki pracy infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz stanowi główny węzeł dla światłowodowej
sieci szkieletowej wskazanej do realizacji projektu.
Zamawiający dokona zmiany PFU przez aktualizację Schematu Blokowego Systemu Monitoringu.
Zamawiający zapewnia w ramach Data Center wyposażenia szafę technologiczną typu RACK 19”
wraz z zasilaniem.
Pytanie nr 6: Proszę o doprecyzowanie zapisu „W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca
winien dostarczyć jedną mobilną kamerę obrotową (rezerwową) wraz z oprogramowaniem sterującym,
o parametrach jak dla kamery obrotowej, tj. kamera szybkoobrotowa (PZT) min. 2 Megapiksele" ze
strony 34 SIWZ. Proszę o podanie informacji jaki jest cel dostawy tej kamery oraz jakie zadanie ma
spełniać dostarczone do niej oprogramowanie.
Wyjaśnienie nr 6:Zamawiający dokona uzupełnienia pkt. 31 Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia o wyjaśnienia dotyczące celu dostawy i funkcjonalności kamery oraz oprogramowania.

Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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