
Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy,  

ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa (zwane dalej „OSiR Włochy”) 

 

 

WYKONAWCY 

 

Dotyczy postępowania na: dostawę wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego  

w części sportowo – rekreacyjnej Parku Marka Kotańskiego przy ul. 1. Sierpnia w Warszawie. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, uprzejmie informuje, iż w ramach 

prowadzonej procedury przetargowej wpłynęło pytanie od potencjalnego Wykonawcy, poniżej 

podajemy treść zapytania i udzieloną odpowiedź. 

 

Pytanie 1 

Proszę o potwierdzenie, iż w każdej latarni na której maja być montowane kamery jest stały prąd, 

pomimo latarni zmierzchowych. 

Odpowiedź 

- Nie ma stałego prądu w żadnej latarni. 

 

Pytanie 2 

W punkcie 3 przygotowanie tras kablowych i instalacji okablowania jest zapis: 

„Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym oraz jego przedstawicielami, przebieg podziemnych 

instalacji, celem uniknięcia kolizji, przed przystąpieniem do realizacji usługi”. Czy posiadają Państwo 

podkłady z trasami kablowymi, by uniknąć uszkodzenia istniejącej infrastruktury kabli. 

Odpowiedź 

- Do wglądu projekt budowlany Zespołu rekreacyjno – sportowego na terenach zielonych przy 

ul. 1-ego Sierpnia. 

 

Pytanie 3 

Miejsca prowadzenia tras kablowych (wykop) należy zagęścić i uporządkować – co Zamawiający 

rozumie pod pojęciem uporządkować? 

Odpowiedź 

- Wykopy należy zasypać gruntem rodzimym, zdegradowaną trawę posiać. 

 

Pytanie 4 

„Oprogramowanie musi posiadać taką samą, pełną funkcjonalność do zdalnego zarządzania systemem 

jak w przypadku instalacji lokalnej.” Rozumiem ze taki sam jak w siedzibie przy ul Gładkiej 18 

Proszę wiec wskazać producenta, który będzie akceptowany przez Państwa. Dodatkowo proszę o 

przesłanie polskiej karty katalogowej wskazanych urządzeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w rozdz. II. OPIS OGÓLNY I JEGO FUNKCJONALNOŚĆ,  chodzi o 

wytyczne m.st. Warszawy dotyczące monitoringu miejskiego, które znajdują się pod danym 

linkiem: http://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list 

 

Przetarg nie dotyczy urządzeń znajdujących się w siedzibie OSIR Włochy. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. 

 

http://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list

