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Warszawa, 29.01.2018 r. 

 

Do: wszystkich Wykonawców 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

 

Dotyczy:  postępowania pn. Wykonanie instalacji CCTV oraz świadczenie usługi wirtualnych obchodów lub 

monitoringu alarmowego z wideo weryfikacją (wariant do wyboru Zamawiającego) (numer sprawy: 

15/2018) 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 Procedury dokonywania zakupów przez BGK Nieruchomości S.A., poniżej przekazuję 

odpowiedzi na pytania Oferentów: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy w obiektach przy ul. Kilińskiego w Gdańsku oraz ul. Samochodowej w Warszawie są już zainstalowane kamery. Wg 

zapytania są, dlatego przewidywana ilość kamer zewnętrznych, jak i wewnętrznych to 0. Proszę o podanie ich 

parametrów technicznych. Wg zapytania istnieje potrzeba wymiany rejestratora – parametry techniczne są niezbędne 

do dopasowania odpowiedniego serwera. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Na nieruchomości przy ul. Samochodowej w Warszawie, oraz przy ul. Kilińskiego w Gdańsku są już kamery. Oferta 

winna przewidywać wykonanie systemu CCTV dla istniejących kamer. 

Celem uzyskania parametrów technicznych urządzeń prosimy o kontakt z administratorem nieruchomości. 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę o informację odnośnie obiektu W-wa, ul. Samochodowa oraz Gdańsk, ul. Kilińskiego - w OPZ jest podana zerowa 

ilość kamer? Czy w tych obiektach sami mamy zaproponować ilości czy zapytanie dotyczy tylko usługi monitoringu 

zdalnego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W obydwu lokalizacjach są już kamery. Zapytanie dotyczy usługi monitoringu oraz ewentualnej propozycji ze strony 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 3: 

Ze względu na typ budynku (wolnostojący, ogólnodostępny, wielu mieszkańców) w jaki sposób rozumieją Państwo 

usługę wideo-weryfikacji w powyższych? Na co mielibyśmy reagować i jak podejmować interwencję? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wideo weryfikacja miałaby polegać na obserwacji i interwencjach na próby dewastacji, kradzieży, przemocy itp. 

Interwencja miałaby polegać na wysłaniu grupy interwencyjnej (w zależności od sytuacji z równoczesnym 

powiadomieniem policji).   
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Pytanie nr 4: 

W jaki sposób mają odbywać się podjazdy kontrolne? Czy jest możliwość wykonywania mniejszej ilości podjazdów? 

Czy podjazdy prewencyjne mogą być realizowane przez Grupę Kontrolną jednoosobową, a w przypadku zdarzenia 

dwuosobową? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Podjazdy powinny odbywać się naprzemiennie do wirtualnych obchodów. 

Podjazdy winny odbywać się przez dwuosobową Grupę kontrolną a w przypadku zdarzenia, Grupa interwencyjna 

winna być adekwatna do sytuacji i zdarzenia. 

 

Pytanie nr 5: 

Kamery mają być wyposażone w wejścia kart SD, czy karty będą Państwo sami dokupywać czy ująć je w ofercie?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak kamery powinny być wyposażone w  wejścia kart SD i ich koszt winien zostać ujęty w ofercie. 

 

Pytanie nr 6: 

Jak długo ma być podtrzymywany system CCTV w przypadku braku zasilania 230V? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Minimalny czas podtrzymywania systemu CCTV zależy od rodzaju użytego UPS. Minimalny czas to jedna godzina. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy w obiektach są wydzielone miejsca montażu rejestratorów, czy są szafy RACK czy też trzeba je zamontować? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W obydwu obiektach są wydzielone miejsca pod montaż rejestratorów. 

 

Pytanie nr 8: 

Po weryfikacji i rozmowie z administratorem (Gdańsk), otrzymałem informację o rozszerzeniu systemu CCTV z braku 

podglądu w klatkach i garażu. Opis zapytania ofertowego pomija montaż w powyższym adresie, proszę  

o doprecyzowanie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zapytanie obejmuje monitoring z istniejących kamer. Monitoringu na klatkach schodowych Zamawiający nie 

przewiduje. 

 

Ponadto, Zamawiający zmienia termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 02.02.2018 r. (piątek). 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 

Aleksandra Ściborowska 


