
Szczecin, dnia 12.09.2017 r.

ZZ-2380-104/17

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 2017 r. poz. 1579), zwanej

dalej „uPzp” na „Modernizacja Punktów Kamerowych w Systemie Monitoringu Miasta Szczecina”

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

do Zamawiającego w dniu 12.09.2017 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami:

Pytania

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Szczecin. Ze względu

swój charakter  i znaczenie system ten wymaga wysokich kwalifikacji  w zakresie wiedzy i doświadczenia

Wykonawcy.

Czy  w  związku  z  tym  Wykonawca  powinien  posiadać  przynajmniej  Koncesję  MSWiA,  autoryzację

producenta oferowanych kamer oraz istniejącego rejestratora cyfrowego Geutebruck a także pracowników

wpisanych  na  listę  pracowników zabezpieczeń  technicznych,  oraz  pracowników posiadających  szkolenia

w zakresie projektowania, uruchamiania i konfiguracji oferowanych kamer, a także istniejącego rejestratora

cyfrowego  Geutebruck?  Czy  wykonawca  powinien  udokumentować  doświadczenie  w  wykonawstwie

podobnych instalacji monitoringu miejskich CCTV?

Odp:

Wykonawca nie musi posiadać Koncesji MSWiA, autoryzacji producenta oferowanych kamer oraz istniejącego

rejestratora cyfrowego Geutebruck. 

2. Czy ze  względu na  specyfikę  instalacji  monitoringu miejskiego  oraz  potencjalny dostęp  Wykonawcy do

danych i informacji niejawnych jego pracownicy powinni posiadać udokumentowany dostęp do informacji

niejawnych i o jakiej klauzuli?

Odp:

Pracownicy Wykonawcy nie muszą posiadać udokumentowanego dostępu do informacji niejawnych.

3. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia  wskazano jedynie na konieczność wymiany i  dostawy

urządzeń. Czy instalacja sieciowa sygnałowa i zasilająca jest przygotowana na potrzeby modernizacji? Jeśli

tak,  prosimy  o  udostępnienie  aktualnej  dokumentacji  powykonawczej  wykonanej  istniejącej  instalacji

okablowania sygnałowego oraz instalacji zasilania, wraz z protokołami pomiarowymi. Jeśli natomiast należy

ją wykonać prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego modernizacji tych instalacji.

Odp:

Zamawiający  posiada przygotowaną instalację sieciową i zasilającą na potrzeby modernizacji. Zamawiający nie



posiada aktualnej dokumentacji powykonawczej wykonanej istniejącej instalacji okablowania sygnałowego oraz

instalacji zasilania. Zamawiający nie wymaga jej wykonania.

4. Ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia wynika konieczność uwzględnienia modernizacji instalacji

sieciowych,  natomiast  brak  jest  dokumentacji  technicznej  w  tym  zakresie.  W związku   z  powyższym

wnioskujemy o umożliwienie odbycia wizji lokalnej w celu umożliwienia prawidłowej wyceny tego typu

prac.

Odp:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.   

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zakłada przystosowanie istniejących punktów kamerowych za

pomocą  wymiany  enkoderów  wideo  oraz  mediakonwerterów.  Czy  istniejące  szafki   w  poszczególnych

punktach kamerowych są przystosowane do montażu nowych elementów, czy należy je przebudować? Jeśli

tak,  to   w jakim zakresie?  Prosimy o udostępnienie  rysunków technicznych opisujących zakres i  sposób

modernizacji lub umożliwienie wizji lokalnej w celu określenia kosztów wykonania tego zakresu.

Odp:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.   Szafki w istniejących punktach kamerowych są

przystosowane do montażu nowych elementów.

6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zakłada wykorzystanie istniejącego w TCM rejestratora G-Scope

6000-IP firmy Geutebruck. Prosimy o podanie pełnej i szczegółowej konfiguracji sprzętowej i programowej

tego  urządzenia  tak,  aby umożliwić  prawidłową wycenę  prac  związanych z  jego  ewentualną  rozbudową

i konfiguracją.

Odp:

Zamawiający wskazał w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wymagane informacje.. 

7. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia napisano, że kamery będą obsługiwane przez istniejący w

SPNT  rejestrator  Geutebruck.  Czy  istniejący  rejestrator  jest  na  gwarancji?  Czy  jest  obecnie  objęty

konserwacją? Jeśli tak, czy Wykonawca ma przejąć obowiązki gwarancyjne oraz jego konserwację? Prosimy

o podanie aktualnych warunków gwarancyjnych oraz zakresu wymaganej konserwacji dla tego urządzenia.

Odp: 

Zamawiający nie wymaga przejęcia przez Wykonawcę jakichkolwiek obowiązków gwarancyjnych związanych z

rejestratorem.  Wykonawca  musi  jedynie  dokonać  stosownej  konfiguracji  rejestratora  w  zakresie

zmodernizowanych urządzeń .

8. Czy Zamawiający udostępni na etapie przygotowanych ofert pełną dokumentację powykonawczą instalacji

obejmującej  istniejący  rejestrator  cyfrowy  G-Scope  6000-IP  oraz  jego  kody  serwisowe  na  czas  prac

uruchomieniowych i konfiguracyjnych?

Odp:

Zamawiający nie udostępni w/w dokumentacji na etapie przygotowywania ofert.



9. Zamawiający wskazuje konieczność zachowania minimalnego opóźnienia wynoszącego 250ms. Prosimy o

podanie aktualnych wartości opóźnień sieci szkieletowej pomiędzy PK, TCM oraz stacjami operatorskimi.

Jednocześnie prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego metodologii pomiarów tych opóźnień.

Odp:

Do  celów  testowych  można  posłużyć  się  kamerą  rejestrującą  obraz,  na  którym  wyświetlony  jest  zegar

odmierzający  czas  z  dokładnością  do  1  [ms].  Następnie  należy  wykonać  „zdjęcie”  wyświetlanego  obrazu

rzeczywistego i odtwarzanego. Zamawiający wymaga, aby opóźnienie mierzone pomiędzy obrazem rzeczywistym

a  obrazem  rejestrowanym  wynosiło  nie  więcej  niż  250  [ms].  Opóźnienia  w  warstwie  sieciowej  pomiędzy

PK,TCM a stacjami operatorskim nie przekraczają 1[ms].

10. Czy  Zamawiający  udostępni  na  czas  realizacji  wszystkie  hasła  serwisowe,  administracyjne  oraz  pliki

konfiguracyjne wszystkich istniejących urządzeń systemu przewidzianych do modernizacji  i rozbudowy?

Odp:

Zamawiający umożliwi  Wykonawcy przeprowadzenie  niezbędnych prac,  wymagających  dostępu  do  urządzeń

chronionych hasłami.

11. W opisie aktualnego monitoringu miasta Szczecina podana została informacja, że każdy PK jest wyposażony

w  skrzynkę  teletechniczną  z  zabezpieczeniem  elektrycznym.  Jakie  to  zabezpieczenia,  prosimy  o

przedstawienie  aktualnych  pomiarów  tych  zabezpieczeń,  rezystancji  uziemienia  oraz  pętli  zwarcia  dla

obwodu zasilającego.

Odp:

Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji. 

12.  W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zapisano: „Jeżeli wykonanie jakichkolwiek prac, wymaga

uzyskania  koncesji  lub  pozwoleń,  obowiązek  ich  uzyskania  spoczywa  na  Wykonawcy”.  Zapis  jest

nieprecyzyjny  i  bardzo  ogólny.  Prosimy   o  uszczegółowienie  jakie  pozwolenia,  koncesje  musi  uzyskać

Wykonawca.

Odp:

Zamawiający nie jest w stanie określić jakie koncesje i  pozwolenia będą wymagane do realizacji przedmiotu

zamówienia. 

13. Występuje rozbieżność w parametrach technicznych przełącznika sieciowego PoE 8 portowego pomiędzy

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 6 do siwz/Załącznik nr 1 do Umowy) a Tabelą

zgodności  spełniania  warunków  funkcjonalno-technicznych  (Załącznik  nr  7  do  swiz).  Prosimy  o

skorygowanie rozbieżności.

Odp:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w tabeli zgodności w zakresie Switcha sieciowego PoE. Prawidłowe

parametry to:



• Wykonanie do użytku przemysłowego

• Matryca przełączająca > 5,5 Gbps, >4 Mpps

• Gigabit uplink SFP/RJ45

• 8x10/100 IEEE802.3af/at

• Ochrona ESD Ethernet 6[kV]

• Temperatura pracy -40° C ~ +70° C

• mocowanie na szynie DIN lub ścianie

• zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE

802.3at

• Wkładka SFP 1Gbit/s, SM jednowłóknowa, o zasięgu 20km, kompatybilna z wkładką

1000Base-BX10-U umieszczoną w module WS-X4448-GB-SFP

14. W pkt  1.2.  Szczegółowego  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  (Załącznik  nr  6  do  siwz/Załącznik  nr  1  do

Umowy)  wskazano  wymóg  dotyczący  obsługi  protokołu  IEEE  802.3x.  Parametr  ten  wskazuje  na

funkcjonalność  przełączników zarządzalnych,  natomiast  przełączniki  istniejące  oraz  pozostałe  wymagane

parametry opisują przełączniki niezarządzalne.  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w tym miejscu

przełączników wskazanych jako referencyjne typu IAM-5SE1008MUA ?

Odp:

Parametr 802.3x nie wskazuje na urządzenie zarządzalne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przełączników

IAM-5SE1008MUA.

15. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju, podanie sposobu naniesienia i parametrów powłoki hydrofobowej dla

nowych kamer szybkooborotowych.

Odp:

Zamawiający oczekuje naniesienia powłoki hydrofobowej, która ułatwi spływanie kropel wody oraz zmniejszy

ogólną  tendencję  do  zanieczyszczeń  kamery.  Preparat  powinien  być  dostosowany  do  materiału,  z  którego

wykonana będzie kopułka ochronna kamery. Sposób naniesienia powinien być zgodny z instrukcją zastosowanego

preparatu.

16. W pkt.  2.10  Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  (Załącznik nr  6  do siwz/Załącznik nr  1 do

Umowy) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości 1 korekty ustawień kamery na słupie każdego

PK, w ciągu miesiąca od odebrania instalacji. Wykonawca prosi o zastrzeżenie, że korekta ustawień kamer na

słupach odbędzie się w jednym terminie.

Odp:

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

17. Zamawiający  wymaga  wymiany  okablowania  sygnałowo-zasilającego  dla  nowych  kamer.  Prosimy  o

informację  czy  dla  każdego  modernizowanego  PK  istnieje  drożna  kanalizacja  teletechniczna  pomiędzy

skrzynką  a  słupem  na  której  jest  zainstalowana  kamera.  W  przypadku  braku  takiego  połączenia,  a

koniecznością  jego  wykonania  czy  Zamawiający  posiada  i  udostępni  projekty  budowlane,  aktualne



pozwolenia na budową, projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby wykonania takiego połączenia.

Odp:

Dla każdego PK istnieje drożna kanalizacja teletechniczna.

18. W pkt.  2.26  Szczegółowego  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  (Załącznik  nr  6  do  siwz/Załącznik  nr  1  do

Umowy)  Zamawiający  wymaga  przeprowadzenia  testów  funkcjonalnych  urządzeń  w  których  nastąpiła

ingerencja,  tj.:  kamer  obrotowych,  stacjonarnych  (…).  Zamówienie  nie  obejmuje  kamer  stacjonarnych.

Prosimy o wykreślenie tego typu kamer z pkt. 2.26.

Odp: 

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie. Ponieważ przedmiotem modernizacji będzie również zmiana

konfiguracji na rejestratorze, należy dokonać sprawdzenia, czy wprowadzone zmiany nie wpłynęły negatywnie na

istniejący sprzęt.

19. Zamawiający wymaga, aby nowe monitory zostały podłączone  do istniejących komputerów przy pomocy

kabli  HDMI  bez  żadnych  urządzeń  pośredniczących.  Z  doświadczenia  Wykonawcy  wynika,  że  takie

rozwiązanie  jest  technicznie  możliwe,  jednak  jest  nieefektywne  dla  tego  zastosowania  (duże  opóźnienia

obrazu przy przełączaniu, mała skalowalność systemu). W tego typu zastosowaniach zarządzanie obrazem

odbywa  się  przez  specjalizowane  urządzenia  zarządzająco-sterujące,  które  zarządzają  pracą  ściany

monitorów, a wybór źródła oraz trybu wyświetlania obrazu odbywa się poprzez ekrany dotykowe instalowane

na biurkach operatorów. Prosimy o informację, które rozwiązanie należy przyjąć do oferty?

Odp: 

Zamawiający szczegółowo opisał swoje wymagania w tym zakresie.

20. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie w przełączniku wkładki SFP na RJ45 w portach uplink?

Odp:

Nie.  Połączenie pomiędzy przełącznicą światłowodową w skrzynce teletechnicznej  a przełącznikiem musi się

odbywać bezpośrednio po światłowodzie.

21. W udostępnionym  Wzorze  Umowy  w  §1  ust.  3  pkt.  b  mowa  jest   o  „instrukcjach  obsługi  i  kartach

gwarancyjnych do dostarczonego Sprzętu”.

Prosimy  o  wyjaśnienie  jakie  instrukcje  obsługi  i  karty  gwarancyjne  wchodzą  w  zakres  przedmiotu

zamówienia- czy chodzi o standardowe dokumenty wydawane przez producenta lub dostawce urządzenia

wraz z urządzeniem czy też instrukcje eksploatacji będące elementem dokumentacji powykonawczej?

Odp:  Zamawiający  oczekuje  dostarczenia  instrukcji  obsługi  i  kart  gwarancyjnych  do  dostarczonego  Sprzętu

wydawanych przez producenta sprzętu.

22. W udostępnionym Wzorze Umowy w §5 ust. 3 wskazany jest termin dostarczenia FV za wykonane prace:

„ do dnia 17.03.2017r”.  Zwracamy uwagę, że podany termin minął. Prosimy o wskazanie prawidłowego

terminu do doręczenia FV.  



Odp: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu dostarczenia FV na 31.10.2017.

23. W udostępnionym Wzorze Umowy w §1 ust. 3 oraz § 9  mowa jest o Oprogramowaniu Standardowym. 

Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie jakiego konkretnie oprogramowania wymaga Zamawiający?

Odp:

Zamawiający  poprzez  Oprogramowanie  Standardowe,  ma  na  myśli  takie,  w  którego  skład  wchodzi:

oprogramowanie  systemów  operacyjnych,  oprogramowanie  urządzeń  sieciowych  (firmware,  IOS),

oprogramowanie aplikacji, inne oprogramowanie dołączane do urządzeń.

24. W załączniku nr 2 do Wzoru Umowy (Zasady odbioru Przedmiotu Umowy) w pkt. III Odbiór Końcowy

Przedmiotu umowy nie ma informacji w jakim czasie od podpisania Protokołu odbioru ilościowego zostanie

przez Zamawiającego dokonany odbiór końcowy. 

Prosimy o wskazanie tego terminu.  

Odp:

Zamawiający  wskazał  w  punkcie  III.4,  że  Wszystkie  czynności  odbiorcze  muszą  się  zakończyć  w  terminie

wykonania Umowy.

25. W załączniku nr 3 do udostępnionego Wzoru Umowy (Warunki gwarancji) w pkt 7. wyznaczony jest termin

na wykonanie napraw  i  usunięcie  usterki-  7 dni  roboczych. Standardowe warunki gwarancji  większości

producentów przewidują minimum 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, co oznacza, że praktycznie przy każdej

usterce  wymagającej  demontażu  urządzenia  i  przekazania  go  producentowi  lub  dostawcy  w  ramach

zgłoszenia  gwarancyjnego  koniecznym  będzie  dostarczenie  sprzętu  zastępczego  na  czas  rozpatrzenia

zgłoszenia, co w praktyce powoduje konieczność posiadania przez Wykonawcę  zapasu urządzeń.

Prosimy o zmianę zapisu poprzez wydłużenie czasu przeznaczonego na naprawę i usunięcie usterki. 

Odp:

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

26.  Biorąc  pod  uwagę  ilość  nieścisłości,  wątpliwości  oraz  konieczności  zapoznania  się  z  dokumentacją

techniczną a także przeprowadzenia wizji lokalnych prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni

roboczych.

Odp:

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


