Dnia 18 maja 2021 r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Otwocku
Sygn. sprawy: Dyr.26-33/21

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu CCTV IP w Sądzie
Rejonowym w Otwocku oraz na dwóch piętrach budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:
Pytanie nr 1:
Prosimy o określenie powierzchni oraz ilości pomieszczeń w budynku przy
ul. Powstańców Warszawy 3
Odpowiedź nr 1
Na III kondygnacji znajdują się pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 268,45
m2 . Na II kondygnacji znajdują się pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 286,60
m2.. Zamawiający wymaga aby system CCTV znajdował się tylko na korytarzach
w budynku.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wydłuży okres realizacji prac projektowych, o czas niezbędny na
„wyrysowanie” rzutu budynków oraz inwentaryzacji, która jest niezbędna do wykonania
pełnowartościowego projektu?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia realizacji prac projektowych.
Pytanie nr 3:
Prosimy o określenie, czy systemem CCTV ma być objęte każde pomieszczenie czy jedynie
ciągi komunikacyjne?
Odpowiedź nr 3
System CCTV ma być w ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach aresztu.
Pytanie nr 4:
Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni Projekt
Wykonawczy/Dokumentację Powykonawczą, aktualnie zainstalowanego systemu CCTV?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie jest w posiadaniu Projektu Wykonawczego/Dokumentacji
powykonawczej zainstalowanego systemu CCTV.
Pytanie nr 5:
Czy budynki lub obszar jest pod ochroną konserwatorską?
Odpowiedź nr 5
Budynek i obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską.
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Pytanie nr 6:
Czy Wykonawca ma zaprojektować zebranie obrazu i połączenie obu budynków,
w jednym miejscu (np. Lokalne Centrum Nadzoru), gdzie będą schodzić się sygnały?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wymaga zebrania obrazu i połączenia obu budynków w jednym miejscu.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dysponuje rzutami terenu (.dxf, .pdf) w oparciu o które Wykonawca
będzie mógł zaprojektować instalacje zewnętrzne?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie dysponuje rzutami terenu w pdf.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający może przedstawić wymagania co do projektowanego systemu? (ilość
Mpix/m, użycie analityk, poziomy detekcji, oczekiwane parametry techniczne, itp.?)
Odpowiedź nr 8
Zamawiający przedstawi wymagania do projektowania po wyborze Wykonawcy.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający dopuszcza koordynacje projektowe (w trakcie prac projektowych),
w formie zdalnej?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający dopuszcza koordynacje projektowe w formie zdalnej.
Pytanie nr 10:
Kto z ramienia Zamawiającego, jest odpowiedzialny za dobór rozwiązania projektowego
a następnie odbiór Projektu Wykonawczego?
Odpowiedź nr 10
Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za dobór rozwiązania projektowego
i odbiór jest Dyrektor Sądu Rejonowego oraz Kierownik Oddziału Administracyjnego.
Pytanie nr 11:
Czy nowo projektowany system CCTV, ma współpracować z innymi, obecnie
użytkowanymi i zainstalowanymi w obu budynkach, systemami? Jeżeli tak – prosimy
o podanie dokładnej specyfikacji i zakresu współpracy.
Odpowiedź nr 11
Nowo projektowany system CCTV nie musi współpracować z innymi systemami.
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