Łódź, dnia 18.06.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców
ZP/12/2019
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie autonomicznego
systemu monitoringu termowizyjnego
I. Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku
przedmiotowego postępowania zapytania następującej treści:
1) W Załączniku nr 6 do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w pkt. 1.2 wymagacie
Państwo wykonania infrastruktury światłowodowej.
a) Brak jest wytycznych co do typu okablowania (SM/MM, ilości włókien, typu złącz).
Wyjaśnienia:
W punkcie 1.22 załącznika 6 do SIWZ podane są parametry światłowodu.
b) Czy wymagana instalacja ma być jednym połączeniem między punktem „3” i „Wagą”,
czy w pozostałych budynkach należy wykonać pośrednie Punkty Dystrybucyjne?
Wyjaśnienia:
W pozostałych budynkach należy wykonać pośrednie punkty dystrybucyjne wraz
z przełącznikami sieciowymi. Pkt 1.22 załącznik 6 do SIWZ.
c) Czy do Punktów Dystrybucyjnych wymagane są Przełączniki Sieciowe z wkładkami
światłowodowymi, czy Państwo je dostarczycie we własnym zakresie?
Wyjaśnienia:
Tak – wymagane są przełączniki sieciowe z wkładkami światłowodowymi.
2) W Załączniku nr 6 do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w pkt. 1.3 opisane są kamery
na terenie hali Sortowni Odpadów.
a) Brak informacji o połączeniu urządzeń na hali z resztą instalacji.
Wyjaśnienia:
Umiejscowienie rejestratora dla kamer termowizyjnych przewidziane jest
w pomieszczeniu biurowym budynku sortowni.
Na terenie zakładu znajduje się sieć przewodowa światłowodowa, która łączy
budynek sortowni z wagami. Zamawiający przewiduje dalszą rozbudowę sieci
przewodowej światłowodowej oraz przewodem 8 żyłowym - skrętką od budynku
wagi przez pomieszczenia określone w załączonej mapie jako 1, 2, 3.
Kamery oznaczone jako nr 4 na załączonym rysunku mogą być podłączone z
budynkiem nr 3 (do sieci światłowodowej) przewodem skrętką NETSET BOX
U/UTP 5e żelowanym, czarnym skrętka zewnętrzna lub innym o porównywalnych
parametrach technicznych.
b) Czy w ramach hali również należy wykonać infrastrukturę światłowodową?
Wyjaśnienia:
Nie – kamery znajdujące się na hali nie muszą być połączone z rejestratorem przy
pomocy instalacji światłowodowej.

3) W Załączniku nr 6 do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w pkt. 1.4 sygnał z kamer
ma zbiegać się w wydzielonym pomieszczeniu przylegającym do hali sortowni, a w załączniku
nr 2 do OPZ pomieszczenie serwera „1” znajduje się w zupełnie innym obszarze.
Wyjaśnienia:
Pomieszczenie serwera „1” nie jest tożsame z pomieszczeniem przeznaczonym na
umiejscowienie rejestratora instalacji termowizyjnej. Rejestrator dla kamer
termowizyjnych przewidziany jest w pomieszczeniu biurowym sortowni.
4) W odpowiedzi na wcześniejsze pytania w pkt.5 oczekujecie Państwo, że „Zabezpieczeniem na
wypadek pożaru lub przerw w zasilaniu ma być szafa ognioodporna oraz UPS. Same
urządzenia nie muszą spełniać warunków ochrony p.poż.”.
a) Brak jest wymaganych parametrów szafy ognioodpornej
Wyjaśnienia:
Zamawiający rezygnuje z zapisu o ochronie przeciwpożarowej – tj. szafie
ognioodpornej. W zamian Zamawiający wymaga umieszczenie dwudrzwiowej
zamykanej szafy stojącej przeznaczonej na rejestrator i UPS.
b) Brak jest wymaganych parametrów UPS’a.
Wyjaśnienia:
W zależności od parametrów rejestratora- UPS powinien zapewnić jego pracę
przez 30 min po odłączeniu zasilania
TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ULEGA ZMIANIE
II. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.
29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o przedłużeniu terminu
składania ofert do dnia 26.06.2019 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego: Łódź,
ul. Tokarzewskiego 2, w sali konferencyjnej, I piętro
Z poważaniem,
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