
                                                                                                Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r.
NT.5.212.19.2016

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

Dotyczy :
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – Dostawa i montaż z uruchomieniem urządzeń
systemu telewizji przemysłowej i monitoringu w Oddziale Malta, Poznań ul. Wiankowa 3.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164), zwanej  dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści
siwz  w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

PYTANIE 1
„W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.04.20t6r;

Dotyczy parametrów technicznych kamer.
Proszę o podanie czasu otwarcia migawki dla kamer: . 'typu ,,0" przy czułości w trybie kolor 0,002 
lx, w trybie cząrno_biąĘm 0,0002 lx . typu ,,S" przy czułości w trybie ko|or 0,002 lx, w trybie 
czarno-białym 0,0002 lx
' typu ,,T" przy czułoSci w trybie kolor 0,0] lx
brak powyżs zych danych uniemożliw i przy gotow anie oferty. "
ODPOWIEDZ
Czułości dla kamer podane zostały przy następujących parametrach: F 1.4, migawka 1/3s., IRE30.

Podany czas migawki l/3s może służyć tylko do rejestracji obiektów stacjonarnych.
Proszę o podanie czułości kamery przy czasie otwarcia migawki np. 1/200s i realnie założonym w
projekcie oświetleniu, jasności obiektywu.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiającemu  nie  jest  znana  karta  katalogowa  kamery  jakiegokolwiek  producenta  z
podaniem czułości dla migawki 1/200s. Wymagana jest czułość poszczególnych typów kamer
dla podanych we wcześniejszych odpowiedziach  parametrów.

PYTANIE 2
Czy w pkt. 4 SIWZ zamawiający wymaga eksportu materiału video we wszystkich wymienionych
formatach, czy w dowolnym z wymienionych formatów?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga eksportu w co najmniej jednym z podanych formatów.

PYTANIE 3
Czy dostarczona wersja oprogramowania ma zapewniać funkcjonalność „analizowania ruchu na 
podstawie przecięcia wirtualnych barier lub naruszenia wirtualnych stref”, opisaną w pkt 4 SIWZ, 
czy umożliwiać dalszą rozbudowę o moduł analizy ruchu na podstawie barier lub stref?

ODPOWIEDŹ

Wymagane jest dostarczenie oprogramowania zapewniającego funkcjonalność podaną w 
Opisie przedmiotu zamówienia.



PYTANIE 4
Czy dostarczona wersja oprogramowania ma zapewniać funkcjonalność „interaktywnego 
wyszukiwania danych w archiwum”, opisaną w pkt 4 SIWZ, czy umożliwiać późniejszą rozbudowę
systemu o odpowiedni moduł?

ODPOWIEDŹ

Wymagane jest dostarczenie oprogramowania zapewniającego funkcjonalność podaną w 
Opisie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 5
Czy dostarczona wersja oprogramowania ma zapewniać funkcjonalność wykrywania sabotażu, 
opisaną w pkt 4 SIWZ, czy zapewniać możliwość późniejszej rozbudowy systemu o moduł detekcji
sabotażu? 
ODPOWIEDŹ

Wymagane  jest  dostarczenie  oprogramowania  zapewniającego  funkcjonalność  podaną  w
Opisie przedmiotu zamówienia.

Działając  na  podstawie  z  art.  38  ust.  4  w/w  ustawy,  Zamawiający  dokonuje   następującej
modyfikacji siwz:

Zmienia się:
-  określony w pkt 9 SIWZ termin wnoszenia wadium do dnia 18.04.2016 r.  do godziny 11:00.
-  określony w pkt  11 SIWZ termin składania  ofert   do dnia  18.04.2016 r.   do godziny 11:00,
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.04.2016  r  .     o godz. 11:15   
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