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DZP 02/ZPU-13-2020 
WYKONAWCY 

 

„Wykonanie monitoringu CCTV na terenie Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” ( ZPU 13-2020). 

( ZPU 13-2020) 

 
Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców. 
 
Pytanie nr 1 
Czy okablowanie do kamer jest przedmiotem zamówienia czy już istnieje? 
Jeśli trzeba zrobić nowe to jakie ilości kabla i jaką klasę przyjąć do wyceny? Jak ma być układany 
kabel (czy w miejscach ułożenia kabla są trasy kablowe teletechniczne, czy trzeba założyć układanie 
w rurkach bądź listwach instalacyjnych, czy trzeba rozbierać sufity podwieszane, czy trzeba 
naprawiać przejścia pożarowe) 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż okablowanie nie istnieje i jest przedmiotem zamówienia. 
Należy przyjąć do wyceny klasę min. kat.V w ilości odpowiadającej rozmieszczeniu kamer według 
wskazań. W miejscach układania kabla należy rozebrać sufity i układać nowe trasy kablowe. 
 
Pytanie nr 2 
W zestawieniu nie zostały ujęte podstawowe z pkt. widzenia systemu IP takie kwestie, jak: 
dedykowana sieć LAN, przełączniki sieciowe oraz ich standard, szafy RACK, stanowiska 
komputerowe, itd.  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:  
- położenie kabla min.kat. V 
- switch PoE odpowiedni do obsługi min.16 kamer 
- stanowiska komputerowe – brak, tylko podgląd – 3 miejsca 
Szafy Rack – w miarę potrzeb 
 
Pytanie nr 3 
Czy macie Państwo rzuty z planowanymi lokalizacjami kamer? 
Odpowiedź: Zamawiający dołącza rzut parteru Budynku Szpitalnego. 
 
Pytanie nr 4 
Jakie odległości są pomiędzy kamerami a lokalizacją rejestratorów? 
Odpowiedź: Odległość do 200 metrów ( na drodze switch). 
 
Pytanie nr 5 
Jaki jest przewidziany sposób prowadzenia okablowania ? Czy będzie można korzystać z koryt 
istniejących na obiekcie? 
Odpowiedź: Brak jest istniejącej infrastruktury. 
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Pytanie nr 6 
Czy planowany obraz kamer będzie wyświetlany w jednej lokalizacji?  
Odpowiedź: Planowany obraz kamer będzie wyświetlany w trzech lokalizacjach. 
 
Pytanie nr 7 
Czy jest możliwe przeprowadzenie wizji lokalnej u Państwa? 
Odpowiedź: Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu. 
 
Pytanie nr 8                                                                                                                                 
Zapytanie dotyczy montażu 60 kamer , czy są one okablowane ? Jeżeli Tak to jakim przewodem . 
UTP czy Yap + zas   
Odpowiedź: Kamery nie są okablowane, zapotrzebowanie na 46 kamer, brak infrastruktury. 
 
Pytanie nr 9                                                                                                                                          
Ile przewidujecie Państwo rejestratorów ? 1,2,3 ? 
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje 3 rejestratory. 
 
Pytanie nr 10 
W ilu miejscach ma być podgląd zdalny z kamer ?                                                             
Odpowiedź: Podgląd zdalny z kamer ma znajdować się w 3 miejscach. 
 
Pytanie nr 11                                                                                                                                   
Podgląd ma być bezpośrednio z rejestratora , czy poprzez wasze komputery  ? 
Odpowiedź: Podgląd ma być bezpośrednio z rejestratora. 
 
Pytanie nr 12 
Monitor ma być do pracy ciągłej czy wystarczy telewizor ?  
Odpowiedź: Monitor ma być do pracy ciągłej 
 
Zamawiający dołącza załącznik nr 4 – Rzut parteru budynku Szpitalnego. 

 
ZATWIERDZAM: 

Zarząd Szpitala 
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