
                                                                                                Poznań, dnia 20 października 2015r.
NT.5.212.34.2015

ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA 

Dotyczy :
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego –Dostawa i montaż z uruchomieniem, urządzeń
systemu monitoringu wizyjnego INEA Stadionu w Poznaniu, ul. Bułgarska 17.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (  t.j. w
Dz.U. z 2013 r., poz. 907 . z późniejszymi zmianami), zwanej  dalej ustawą, informuję, że wpłynęły
pytania do treści siwz    w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

Pytanie 1
W pkt.  3  SIWZ (Opis  przedmiotu  zamówienia)  oraz  w  wielu  innych  miejscach  SIWZ

Zamawiający pisze:
„Po  modernizacji  system  monitoringu  wizyjnego  musi  spełniać  wymogi  określone  przez
ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  I  ADMINISTRACJI  z  dnia  10
stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczące
kategorii rejestracji obrazu miejsc podlegających temu obowiązkowi.”
Na  str.  7  Opisu  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  wymaga  ponadto  aby  po  zakończeniu
realizacji zadania Wykonawca podpisał oświadczenie mówiące o tym, że system po modernizacji
spełnia wymogi określone przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej  §4.1.  oraz  §9  dotyczące  kategorii  rejestracji  obrazu  miejsc  podlegających  temu
obowiązkowi.

W związku z powyższym pytamy czy to na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność aby
po  zakończeniu  prac  określonych  niniejszą  SIWZ system monitoringu  INEA Stadionu  spełniał
wyżej opisane wymogi?

Jeżeli  tak,  to  wykonawcom  musi  być  dokładnie  znany  obecnie  funkcjonujący  system
monitoringu  INEA  Stadionu.  W  związku  z  tym,  prosimy  o  przekazanie  pełnej  dokumentacji
obecnego  systemu  monitoringu  wizyjnego  tak  aby  możliwa  była  weryfikacja  czy  wykonanie
modernizacji  w sposób określony w niniejszej SIWZ będzie zapewniało zgodność z wymogami
określonymi  przez  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  I
ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej  §4.1.  oraz  §9  dotyczące  kategorii  rejestracji  obrazu  miejsc  podlegających  temu
obowiązkowi.

Odpowiedź

Wykonawca  odpowiada  za  wykonanie  zgodnie  z  ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I  ADMINISTRACJI  z  dnia  10  stycznia  2011  r.  w  sprawie

sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczące kategorii rejestracji

obrazu  miejsc  podlegających  temu  obowiązkowi  w  zakresie  modernizacji  monitoringu

wizyjnego INEA stadionu objętego niniejszym postępowaniem ujętym w opisie przedmiotu

zamówienia.



Pytanie 2

W pkt. 4 SIWZ (Termin wykonania zamówienia):
„Wymagany: do 15.12.2015”

Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania niniejszego przedmiotu zamówienia oraz czasy
dostaw  deklarowane  przez  poszczególnych  producentów,  minimalny  i  optymistyczny  czas
wykonania niniejszego zamówienia to co najmniej 6 tygodni. Czy w związku z tym w przypadku
gdyby  Zamawiający  nie  podpisał  umowy  do  dnia  02.11.2015r.  wykonawcy  mogą  liczyć  na
przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia  o  czas  niezbędny  do  prawidłowego  wykonania
inwestycji?

W przypadku braku zgody na takie przedłużenie Zamawiający musi się liczyć z faktem, iż
wykonawcy będą zmuszeni kalkulować kary umowne w składanych przez siebie ofertach.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia

Pytanie 3

W  pkt.  5  Opisu  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  wymaga  dokonania  aktualizacji
istniejącego oprogramowania DIVA do wersji DIVA VDG Sense 2.4. Cena takiej aktualizacji jest
zależna od ilości posiadanych obecnie kamer i elementów systemu monitoringu.

W  związku  z  powyższym  w  celu  umożliwienia  wyceny  aktualizacji  istniejącego
oprogramowania DIVA do wersji  DIVA VDG Sense 2.4 prosimy o przesłanie  wykazu obecnie
posiadanych kamer i elementów systemu takich jak serwery, macierze itp.

Odpowiedź

Ze względu na szczególny charakter obiektu INEA Stadionu pod względem bezpieczeństwa

nie  możemy  udostępnić  informacji  o  których  mowa powyżej.  W  celu  dokonania  wyceny

aktualizacji należy posługiwać się kodem instalacji monitoringu wizyjnego INEA Stadionu. 
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