
Szczecin, dnia 14.02.2017 r.

ZZ-2380-16/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

zwanej dalej „uPzp” na „Modernizację Centrum Obsługi Monitoringu oraz Punktów Kamerowych

w Systemie Monitoringu Miasta Szczecin”

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły  do

Zamawiającego w dniu 10-13.02.2017 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz:

Pytanie 1

W  załączniku  nr  6  do  siwz  „SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA”  znajdują  

się zapis : „2.11. Komputery w wersji „Operator”, „Pomocnik”, mają być zainstalowane w posiadanych przez

zamawiającego  dedykowanych  kontenerach  biurek,  w  miejscu  obecnie  eksploatowanych

komputerów pomocniczych.”

Jakie  wymiary  mają  posiadane  przez  zamawiającego  dedykowane  kontenery  biurek,  w  których  mają  być

zainstalowane komputery.

ODPOWIEDŹ: Biurka posiadają następujące wymiary wewnętrzne kontenerów (w centymetrach): 70 x 61

x 87 (Wysokość x Szerokość x Głębokość)

Pytanie 2

Odnośnie „2.37. WYKONAWCA zapewni patchcordy światłowodowe do zestawienia redundantnego połączenia

w relacji SWD ↔ SPNT odpowiednio do zastosowanych przez siebie wkładek.”

1. Ile i jakiej długości maja to być patchcordy (tylko na stronę SWD czy i na SPNT)?

2.  Jakie  zakończenia  maja  mieć  patchcordy  od  strony  przełącznicy  (w  SWD  i/lub  SPNT)?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  proponuje  wykonanie  dwóch  niezależnych  (redundantnych)  linków  w

następujacej  konfiguracji:  1  link  bazujący  na  światłowodach SPNT i  Gminy  Miasto  Szczecin  (relacja:

SPNT – UM – SWD) oraz 2 link bazujący na światłowodach Gminy Miasto Szczecin i Policji (relacja:

SPNT – UM – Komisariat Policji Niebuszewo – SWD). Zamawiający posiada przełącznice zakończone w

standardzie E2000/APC. SPNT posiada przełącznice zakończone w standardzie E2000/APC, UM posiada

przełącznice wstandardzie E2000/APC. Zamawiający wymaga dostarczenia patchcordów do połączenia w

SWD switcha (złącze zależy od dostarczej przez wykonawcę wkładki) z patchpanelem E2000/APC (2 szt.,

3m), w KPN pomiędzy przełącznicami E2000APC - E2000/APC (1 szt., 3m), w UM pomiędzy przełącznicą

E2000/APC  a  switchem  z  wkładką  zakończoną  złączem  LC/PC  (2  szt.,  2m).  Krosowania  i  kable

światłowodowe w SPNT wykona/zapewni SPNT.



Pytanie 3

Odnośnie  „1.13.  Moduł  Cisco  WS-X4516-10GE  lub  równoważny…  •  zdolne  obsłużyć  co  najmniej  10000

instancji STP”

Czy na pewno chodzi o taki  rząd wielkości (10 tysięcy)? Przytaczany przez Państwa wzorcowy moduł WS-

X4516-10GE nie spełnia takiego wymagania.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie  z  dokumentacją  zamieszczoną  na  stronie  producenta  pod  adresem:

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/catalyst-4500-series-supervisor-engine-

v-10ge/product_data_sheet0900aecd801c5c66.html

urządzenie wzorcowe obsługuje 10000 instancji STP. Zamawiający podtrzymuje wymienione wymagania.

Pytanie 4

Odnośnie  „1.13.  Moduł  Cisco  WS-X4516-10GE  lub  równoważny…  Moduł  musi  być  wyposażony  w  dwie

wkładki 10GE SM o zasięgu min 20 km…”

Z wkładkami na jakie okno transmisyjne mają współpracować dostarczane wkładki (1310nm czy 1550nm)?

ODPOWIEDŹ: 1310[nm].

Pytanie 5

Odnośnie  „1.13.  Moduł  Cisco  WS-X4516-10GE  lub  równoważny…  oraz  2  wkładki  jednowłóknowe…”

Na  jakich  długościach  fal  ma  być  realizowany  TX  i  RX  dla  tych  dwóch  konkretnych  wkładek?  Z  jakimi

wkładkami po drugiej stronie mają one współpracować?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający na chwilę obecną nie posiada urządzeń, które będą podłączone po drugiej

stronie. Preferowane są wkładki TX-1550nm.

Pytanie 6

Zamawiający nie  określa  w PFU czy wymagany jest  zakup licencji  oprogramowania klienckiego rejestratora

Geutebruck ( i w jakiej ilości bo z urządzeniem od producenta otrzymuje się 3 w cenie urządzenia) i licencji na

przyłączane kamery i enkodery wideo.

ODPOWIEDŹ: SPNT do dyspozycji Zamawiającego udostępnia rejestrator G-Scope 6000, zawierający 54

licencje na kamery IP oraz 14 licencji na stacje operatorów.

Pytanie 7

W opisie aktualnego systemu monitoringu miasta Szczecin jest zapis:

Kamery z monitoringu WGKiOŚ dostępne są dla Policji, jak również kamery Policji dostępne są dla WGKiOŚ.

Czy po modernizacji ta funkcjonalność ma być zachowana? Jeśli tak to:

- ile kamer i jakie pracują w tym systemie

- jakie jest oprogramowanie zarządzające



ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  wskazał  na  str  3  SOPZ  zał.  nr  6  do  SIWZ,  iż  "Modernizacja

i  przystosowanie  do  nowego  systemu  kamer  eksploatowanych  przez  WGKiOŚ  nie  wchodzi  w  skład

przedmiotu zamówienia".

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ

Pytanie 8

Jedynym urządzeniem dostępnym w chwili  obecnej  w sieci  handlowej  spełniającym jednocześnie  wszystkie

wymagania podane dla monitora (pkt. 1.6 strona 12-13), jest urządzenie posiadające czas reakcji matrycy opisany

jako  smart  response  1ms.  Czy  Zamawiający  akceptuje  ten  typ  urządzenia,  jeśli  nie  prosimy  

o podanie innego modelu jako urządzenia referencyjnego.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wie  do  czego  odnosi  się  parametr  opisany  jako  smart  response.

Zamawiający wymaga urządzenia, którego deklarowany przez producenta czas reakcji matrycy wynosi 1

[ms]. Jako urządzenie referencyjne można przyjąć monitor Iiyama GB2888UHSU-B1

Pytanie 9

Zamawiający  podał  w  minimalnych  wymaganiach  dla  kamery  stałopozycyjnej  FHD  (pkt  1.10  str.  15-16)

funkcjonalność umożliwiającą aktywację kompensacji tylnego oświetlenia. BLC – ang. Back Light Compensation

oznacza funkcję sterowania światłem wstecznym. Służy do eliminowania efektu powstającego, gdy kamera jest

skierowana w stronę silnego źródła światła. Powoduje rozjaśnienie pierwszego planu kosztem rozjaśnienia tła.

Funkcja  ta  jest  już sukcesywnie  wycofywana i  dostępna tylko w starszych modelach  urządzeń.  Stosowanym

obecnie jej rozwinięciem jest funkcja WDR - Forensic Capture, funkcja wielokrotnego przechwytywania obrazu,

służąca poprawnej rejestracji szczegółów w scenach o dużej rozpiętości tonalnej. Efektem jest znacznie lepsze,

niż  w  przypadku  BLC  rozjaśnienie  wszystkich  ciemnych  elementów  sceny.  Czy  Zamawiający  dopuszcza

zastosowanie funkcji WDR w miejsce funkcji BLC?

ODPOWIEDŹ: TAK.

Pytanie 10

Zamawiający  podał  w  minimalnych  wymaganiach  dla  kamery  stałopozycyjnej  FHD  (pkt  1.10  str.  15-16)

realizowanie  przez  kamerę  funkcji  detekcji  udaru.  Czy pod  pojęciem udaru  należy  rozumieć  takie  fizyczne

zadziałanie zewnętrzne na kamerę (np. uderzenie, przestawienie, przesłonięcie), które w konsekwencji powoduje

zmianę obserwowanego kadru?

ODPOWIEDŹ: TAK.

Pytanie 11

Zamawiający  podał  w  minimalnych  wymaganiach  dla  kamery  stałopozycyjnej  FHD  (pkt  1.10  str.  15-16)

minimalny czas otwarcia migawki 1/650000s. Z uwagi na prawdopodobną omyłkę przy przepisywaniu wartości

tego parametru poprzez dodanie jednego „0”, prosimy o zmianę tego parametru na 1/65000s.



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji parametru czasu otwarcia migawki.

Było: "Migawka regulowana w zakresie 1/650000s - 2s".

Jest: "Migawka regulowana w zakresie 1/65000 - 2 [s]."

Pytanie 12

Dotyczy  urządzenia  Switch  sieciowy  PoE  8  portowy  –  pkt.  1.12  strona  17.  Zamawiający  wyspecyfikował

minimalne wymagania dla podanego urządzenia, które w całości wg karty katalogowej spełnia jedynie urządzenie

firmy ENEO model IAM-5SE1008MUA.

W karcie katalogowej producenta podano standardy „IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.ab, IEEE 802.3az,

IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEEE

802.1X”,  które  wskazują,  że  urządzenie  jest  zarządzalne.  W rzeczywistości  jak  zapisano  w  nagłówku  karty

katalogowej  urządzenie  jest  niezarządzalne.  Jest  to  ewidentna  sprzeczność.  Prosimy  o  informację,  czy

Zamawiający  dopuszcza do zastosowania w/w urządzenie? Czy w przeciwnym przypadku należy dostarczyć

urządzenie spełniające wszystkie wymagania podane w specyfikacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji oczekiwanej zgodności ze standardami Było: zgodność

ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE

802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEEE 802.1X

Jest: "zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE

802.3at".

Ponadto modyfikacji ulega treść SIWZ w następującym zakresie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - Załącznik nr 6 do SIWZ, ust 1.12, podpunkt dot.  temp.

pracy:

było:  - Temperatura pracy -40° C ~ +75° C

jest: - Temperatura pracy -40° C ~ +70° C.

W związku z powyższymi odpowiedziami i zmianami siwz w załączeniu przekazuję zmodyfikowane załączniki:

-  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 6 do siwz,

- Tabela zgodności funkcjonalno - technicznych - załącznik nr 7 do siwz. 

 

Zamawiający  przedłuża  termin  składania  i  otwarcia  ofert  na  dzień 17.02.2017  r.  

Godziny pozostają bez zmian. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


