Piaseczno, dnia 14 sierpnia 2012 r.

SĄD Rejonowy w Piasecznie
ul. Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr ZP/FIN/05/12
Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/FIN/05/12 o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na dostawę montaż,
instalacje uruchomienie elementów systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Sądu Rejonowego w
Piasecznie przy ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno
Zamawiający informuje, że w dniu 13 sierpnia 2012 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następujących wyjaśnień:
Pytanie:
Czy dostępne są schematy budynku i umiejscowienia urządzeń?
Odpowiedź:
Tak , są w posiadaniu Sądu Rejonowego w Piasecznie.
Pytanie:
Czy wszystkie rejestratory znajdują się w jednym pomieszczeniu?
Odpowiedź:
Tak, znajdują się w pomieszczeniu serwerowni.
Pytanie:
W którym miejscu ma znajdować się pulpit sterujący, komputer systemowy oraz dwa monitory?
Odpowiedź:
Przewidywana lokalizacja w pomieszczeniu monitoringu przy holu wejściowym.
Pytanie:
W specyfikacji jest przewidziane na instalację 400mb przewodów (dwa typy) - czy to są odległości do nowo
zainstalowanych kamer?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
W jakim stanie technicznym jest okablowanie do kamer już zainstalowanych na obiekcie?
Odpowiedź:
Według oceny zamawiającego okablowanie do kamer, jest w stanie dobrym
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Pytanie:
Czy okablowanie będzie prowadzone w istniejących już trasach kablowych czy w nowych listwach
instalacyjnych? Proszę o podanie szacunkowych wartości odległości
Odpowiedź:
80% tj. 320 mb w istniejących trasach kablowych, 20% tj. 80 mb w nowych listwach instalacyjnych.
Pytanie:
W jakich godzinach będzie prowadzona instalacja?
Odpowiedź:
Po godzinach pracy Sądu i w dni wolne od pracy.
Wobec braku zaistnienia przesłanek o których mowa W art. 38 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień publicznych (tekst jednolity: DzU z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), termin składania ofert
nie ulega zmianie.
Treść powyższej zmiany zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
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