
ZZP.341-46/08            Swarzędz, dnia 2 czerwca 2008r.

dotyczy zamówienia publicznego na  Dostawa urządzeń dla potrzeb budowy sys-
temu monitoringu wizyjnego miasta Swarzędz

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do siedziby  zamawiającego  wpłynęła  prośba  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Zamawiający w pkt. 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia wymaga dostarczenia 3 kpl. 
Dekoderów obrazu opartych na PC, w których „wyświetlanie obrazu odbywać się będzie na 
dwóch monitorach cyfrowych LCD 21" ". Dodatkowo w pkt. 2 Zamawiający wymaga 
dostarczenia 3 kpl. Stanowisk Operatorskich, które na jednym monitorze umożliwią 
„dekodowanie jednoczesne min. 4 obrazów (on-line) przesyłanych z kamer IP" , a na drugim 
monitorze umożliwią „wyświetlanie stanu systemu oraz mapy". Opierając się na tej 
specyfikacji można wnioskować, że Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 12 monitorów 
LCD. Jednak w pkt. 3 Zamawiający pisze, że wymaga dostarczenia tylko 9 kpl. W związku z 
zaistniałą nieścisłością w specyfikacji prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 
dostarczenia 12 czy 9 kpl. Monitorów LCD 21" ?”
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wymaga dostarczenia9 monitorów.

Zapytanie nr 2
„Zamawiający w pkt. 4.7 Opisu Przedmiotu Zamówienia wymaga możliwości zasilania kamery 
poprzez POE oraz z sieci 230V. Czy Zamawiający uzna za równoważne zasilanie kamery z POE 
oraz z sieci 230V za pośrednictwem zasilacza?”
Odpowiedź nr 2
Tak

Zapytanie nr 3
„Zamawiający w pkt.  4.17 Opisu Przedmiotu Zamówienia  wymaga możliwości  konfiguracji 
kamery  poprzez  kabel  koncentryczny.  W  przypadku  kamer  z  wbudowanym  koderem  IP 
konfiguracja może odbywać się wyłącznie poprzez sieć Ethernet. Czy Zamawiający uzna za 
równoważne kamery z wbudowanym koderem IP, konfigurowane przez sieć Ethernet?”
Odpowiedź nr 3
Tak

Zapytanie nr 4
Zamawiający  w  pkt.  4.22  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  wymaga  „Kamera  wyposażona  w 
kompletną  obudowę  okrągłą  (symulacja  obudowy  okrągłej)  oraz  osprzęt  umożliwiający 
montaż  do  sufitu",  a  następnie  w  punktach  5.1  oraz  6.1  wymaga  „Parametry  techniczne 
kamery  jak  w  pkt.  4.".  Dodatkowo  w  punktach  5.2  oraz  6,2  Zamawiający  wskazuje  inne 
rodzaje  obudowy,  co  koliduje  z  zapisem  w  punkcie 4.22.  W  związku  z  tym  pytamy,  czy 
Zamawiający  dla  kamer  opisanych  w  punktach  5  i  6  dopuszcza  zastąpienie  punktu  4.22 
odpowiednio punktami 5.2 oraz 6.2?”
Odpowiedź 4
Tak
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Zapytanie nr 5
„Zamawiający w pkt. 7.6.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia wymaga „tryb nocny wyłączona 
funkcja  SensUp: 0,005 1x". Biorąc pod uwagę fakt, że dostępne na rynku kamery cechują się 
znacznie  gorszymi  parametrami,  pytamy,  czy  Zamawiający  uzna  za  równoważne  kamery 
spełniające wszystkie zapisy w  punkcie 7 oraz cechujące się czułością w trybie nocnym z 
wyłączoną funkcją SensUp na poziomie 0,05 1x.?”
Odpowiedź nr 5
Tak

Zamawiający w związku z  powyższymi  modyfikacjami treści  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia i art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert 
przetargowych  do  dnia  5  czerwca  2008r,  do  godz.  10:00  (pokój  202).  Otwarcie  ofert  nastąpi 
dnia 5 czerwca 2008r., o godz. 10:30 w pokoju 207.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w oznaczeniach składanych ofert przetargowych.
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