Szczecin, dnia 18.04.2011 r.
ZZ-2380-55/11
Informacja na stronę internetową
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp” na przebudowę i modernizację obiektów oraz
infrastruktury technicznej KP w Szczecinie Dąbiu przy ul. Pomorskiej 15 – III etap.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Czy w instalacjach SWiN i KD, SAP, CCTV są zamontowane urządzenia zgodne z dokumentacją, proszę o
potwierdzenie jakie urządzenia zamontowano:
–
SAP w oparciu o urządzenia POLON-ALFA 4200?
–
SWiN KD w oparciu o urządzenia Satel Integra oraz Roger CPR32?
–
CCTV w oparciu o urządzenia D-MAX rejestratory DVR1690H?
Odpowiedź Ad.1.
- instalacja SAP : zamontowano centralę POLON-ALFA 4200
-instalacja SWiN ,KD : instalacja wykonana na urządzeniach Satel Integra oraz Roger CPR32
- instalacja CCTV: rejestrator DVR1680S -2 szt. firmy D-MAX
Pytanie 2
W przedmiarach instalacji CCTV brak klawiatury sterującej kamerą obrotową, czy jest zamontowany w I, II etapie jeśli
jest zamontowane proszę o podanie typu klawiatury i rejestratora cyfrowego.
Odpowiedź Ad.2
- zamontowano 2 klawiatury sterujące DCK-500A firmy D-MAX
Pytanie 3
Co Zamawiający ma na myśli (Rozbudowa wizualizacji (SWN SAP, KD, TVU) – INPRO-BMS) czy oprogramowanie
INPRO-BMS wraz z komputerem jest zamontowane i uruchomione w I, II etapie jeśli chodzi o rozbudowę o jakie
urządzenie należy rozbudować?
Odpowiedź Ad.3
-oprogramowanie wraz komputerem zamontowano w poprzednich etap, przewidzieć należy rozbudowę programową o
elementy z 3 etapu: SWiN i SAP
Pytanie 4
Brak w przedmiarach CCTV rejestratora cyfrowego czy jest zamontowany w I, II etapie?
Odpowiedź Ad.4
- zamontowano rejestrator p.Ad.1
Pytanie 5
Brak w przedmiarach teletechniki szafy czy jest zamontowana w I, II etapie?
Odpowiedź Ad.5
– zamontowano w poprzednich etapach
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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