Orzysz, 07 marca 2022r.
Znak: WPF.7011.01.2022.SKW
Dotyczy zapytania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zadaniu pn.
„Budowa Centrum Rehabilitacji po Covid 19 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.”
Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz,
tel. : 87 307 01 60, Fax: 87 307 09 50, www.bip.orzysz.pl
Pytanie nr 1
„System nadzoru wizyjnego:
a) czy tylko na zewnątrz, czy również wewnątrz budynku.
b) jeśli wewnątrz, to czy we wszystkich pomieszczeniach (ile kamer)
c) jeśli tylko zewnątrz, czy cały teren, czy wejście do budynku?
d) czy obraz ma być nagrywany i archiwizowany (na jak długo)”
Odpowiedź
a) Należy zaprojektować monitoring wewnętrzny oraz zewnętrzny.
b) Monitoring wewnętrzny obejmuje wyłącznie pomieszczenia ogólnodostępne,
(np. rejestracja), 1 kamera.
c) Teren wokół projektowanego budynku, ok 4-5 kamer,
d) Obraz należy zapisywać na rejestratorze z zabezpieczeniem pod dalszą możliwość
rozbudowy monitoringu i podłączenia większej ilości kamer. Czas archiwizacji ok 14 dni.
Pytanie nr 2
„Sieć strukturalna:
a) jakiej kategorii
b) czy tylko sieć pasywna (oprzewodowanie), czy również urządzenia aktywne
c) Ile gniazd (czy w każdym pomieszczeniu i po ile w pomieszczeniu)
d) czy projekt ma uwzględniać przyłączenie do sieci zewnętrznej. Jakie (po
światłowodzie, czy radiowe)?”
Odpowiedź
a) Sieć min kat. 6
b) Urządzenia aktywne zamontowane w wydzielonym pomieszczeniu w szafie rack, wraz z
urządzeniem typu UPS,
c) Nie w każdym pomieszczeniu, ok 8-10 PEL (punkt elektryczno-logiczny, 1 PEL=2 x data, 2 x
rj45),
d) Projekt uwzględnia przyłączenie do sieci zewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr 249/4,
w technologii światłowodowej

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi na nie, stają się integralną
częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem iż udzielone odpowiedzi ingerują w zakres zamówienia Zamawiający
dokonuje zmiany terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Nowe terminy są następujące:
Termin składania ofert – 09.03.2021r. do godziny 11:00
Wszystkie dokumenty składane w procedurze musza uwzględniać termin składania ofert.

Burmistrz Orzysza
(-) Zbigniew Włodkowski

