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Witaszyczki, dnia 18.09.2018 r. 

ZGO/ZP/12/2018 

 

 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia  

dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu na  

„Zadanie 1A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – 

waga najazdowa z zadaszeniem”. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 

dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

PYTANIE 1 

Czy mogą być zastosowane kamery producenta HIKvision i jaka ma być ich ilość w 

obrębie wagi? 

ODP. 

Zamawiający informuje, że nie może wskazać producenta dostarczanego sprzętu. 

Wymaga jedynie spełnienia przez dostarczany przez Wykonawcę sprzęt wymogów 

opisanych w dokumencie PFU (SIWZ TOM III), który stanowi załącznik do niniejszego 

postępowania. Wymagana ilość kamer w obrębie wagi: 4 nowe kamery obserwujące 

wjazdy i wyjazdy z obu wag (istniejącej i nowej) mające funkcje rozpoznawania numerów 

tablic rejestracyjnych. 

 

PYTANIE 2 

Czy kamery należy wpiąć do aktualnego systemu wizyjnego? Jeżeli tak to czy inwestor 

zapewnia wolne porty w sieci komputerowej oraz konfigurację rejestratora i jeśli jest taka 

możliwość potrzeba dostarczenie nowego? 

ODP. 

Tak, kamery należy wpiąć do istniejącego systemu wizyjnego. Wykonawca musi 

rozbudować istniejący pośredni punkt dystrybucyjny (PPD) znajdujący się w budynku 

wagowym o dodatkowe porty przeznaczone do przedmiotowych kamer. Zamawiający 

zapewnia konfigurację rejestratora po wpięciu nowych kamer. 

 

PYTANIE 3 

Czy kamery muszą być wyposażone w odrębny system rozpoznawania numerów 

rejestracyjnych z komputerem i monitorem 24”? 

ODP. 

Tak. Zgodnie z zapisami w PFU kamery muszą być wyposażone w odrębny system 

rozpoznawania numerów rejestracyjnych z komputerem i monitorem 24”. Jednocześnie 

informujemy, że poza tym systemem, kamery muszą być wpięte do systemu CCTV 

znajdującego się obecnie w posiadaniu Zamawiającego. 

 

PYTANIE 4 

Czy domofony muszą umożliwiać otwieranie bramy? 

ODP. 

Domofony nie muszą umożliwiać otwierania bramy. 
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PYTANIE 5 

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie szlabanów firmy NICE? 

ODP. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 

 

 

W związku z odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 

dnia 24.09.2018r., do godz. 11:00. Otwarcie ofert – godz. 11:15. 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć  

w treści składnej oferty.  

 


