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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
10 marca br. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1: Załącznik Program Funkcjonalno-Użytkowy Pkt. 1.6.2.2.4.4 Ustawianie
parametrów pracy obowiązuje dla kamer stałopozycyjnych i multisensorycznych.
Zamawiający stawia wymaganie:
Oferent zobowiązany jest przedstawić na etapie składania oferty kartę katalogową lub inny oficjalny
dokument dokładnie precyzujący jakie oprogramowanie zarządzające jest przedmiotem jego oferty
oraz potwierdzić spełnienie wszystkich wymaganych funkcjonalności określonych w opisie przedmiotu
zamówienia dla oprogramowania zarządzającego poprzez złożenie oświadczenia producenta lub
oficjalnego przedstawiciela producenta w Polsce.
Pytanie:
Tak sformułowane wymagania stawiane w SIWZ dla systemu CCTV uniemożliwiają potencjalnym
oferentom złożenie oferty cenowej na system inny niż wyspecyfikowany w sposób umożliwiający
pełną konkurencyjność.
Wyjaśnienie nr 1: Zamawiający dokona zmiany PFU w zakresie wymagań dostarczenia powyższych
dokumentów oraz możliwości wezwania do prezentacji rozwiązania w ograniczonym zakresie przez
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający dokona weryfikacji
funkcjonalności rozwiązań, w tym oprogramowania, oraz podstawowych parametrów technicznych
urządzeń po uruchomieniu systemu monitoringu w trakcie odbioru jakościowego.
Pytanie nr 2: Załącznik Program Funkcjonalno-Użytkowy Pkt. 1.6.2.2.4.4 Ustawianie
parametrów pracy obowiązuje dla kamer stałopozycyjnych i multisensorycznych.
Zamawiający stawia wymaganie:
Oferent zobowiązany będzie, na wniosek Zamawiającego, na każdym etapie postępowania
przetargowego (od złożenia oferty do podpisania umowy), do przeprowadzenia testu „na żywo” w
zakresie zaprezentowania wymaganych funkcjonalności oprogramowania, kamer i stacji rejestrująco
oglądowych – podczas testu weryfikowane będą wszystkie, bądź wybrane przez Zamawiającego
parametry określone w niniejszym dokumencie.
Prosimy o precyzyjne określenie które parametry będą wymagane w trakcie takiego testu gdyż
wymagania w SIWZ wobec wymaganego systemu są tak sformułowane, że nie jest możliwe
sprawdzenie wszystkich parametrów.
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Pytanie wynika z faktu, że sprawdzenie niektórych funkcjonalności systemu nie jest możliwe do
sprawdzenia nawet na w pełni wdrożonym systemie.
Wyjaśnienie nr 2: Zamawiający dokona zmiany PFU w zakresie wymagań dostarczenia powyższych
dokumentów oraz możliwości wezwania do prezentacji rozwiązania w ograniczonym zakresie przez
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający dokona weryfikacji
funkcjonalności rozwiązań, w tym oprogramowania, oraz podstawowych parametrów technicznych
i funkcjonalnych urządzeń w trakcie odbioru jakościowego tj. po uruchomieniu systemu monitoringu.
Pytanie nr 3: Załącznik Program Funkcjonalno-Użytkowy Pkt. 1.7 Pomieszczenia centrum
monitorowania
Zamawiający specyfikuje w tym punkcie prace zgodnie z tabelą:

Prosimy o wyspecyfikowanie prac ujętych w punktach 1 do 7 w zakresie szczegółowego zakresu prac
adaptacyjnych (pkt 1), wytycznych w zakresie klimatyzacji (pkt 2-3), wykonania WLZ (pkt. 4),
rozdzielni (pkt. 5), UPS 20kW (czas podtrzymania, itp.), rodzaju wykonania pulpitów oraz specyfikacji
mebli.
Wyjaśnienie nr 3: 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. Na podstawie
podanych wymiarów pomieszczenia Centrum Monitoringu, przewidywanej ilości pracujących urządzeń
elektronicznych i elektrycznych oraz liczby operatorów, Wykonawca powinien dobrać właściwą
wydajność systemu klimatyzacji zgodnie normami i doświadczeniem. Zamawiający oczekuje
wykonanie, zgodnie z normami, WLZ od Rozdzielni Głównej (RG) budynku do tablicy licznikowej czyli
rozdzielnicy elektrycznej Centrum Monitoringu. Zamawiający nie mając wiedzy szczegółowej odnośnie
mocy pobierana przez zabezpieczany system Centrum Monitoringu zmieni zapisy PFU gdzie określił
czas podtrzymania zasilania.
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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