
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 14.09.2020 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz dokonuje modyfikacji 
SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz 
z dostosowaniem pomieszczenia i wyposażeniem; numer sprawy: 44/DB/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 
579344-N-2020 z dnia 1-09-2020 r. 

 

Pytanie 2: 
W materiałach przetargowych widnieje informacja o testach wentylacji i klimatyzacji. Czy wykonanie klimatyzacji w 
pomieszczeniu ochrony znajduję się w zakresie Wykonawcy 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu ochrony znajduję się w zakresie zadań 
przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę, zgodnie z zapisem pkt II.9 OPZ Warunki w lokalizacji: 
„Klimatyzacja w pomieszczeniu centrum monitoringu systemu dozoru wizyjnego, pomieszczeniu recepcji GUS, 
pomieszczeniu administratora systemu nadzoru wizyjnego oraz pomieszczenia zarządzania systemem nadzoru 
wizyjnego oraz serwerowni CCTV.”. 
 
Pytanie 3: 
W dokumencie OPZ pkt. 13 wyspecyfikowano "prace wykończeniowe (np. malowanie) i dostawcze (przygotowanie 
stanowiska monitoringu i stanowiska administracyjnego wraz z umeblowaniem i przygotowaniem pomieszczenia 
recepcji). Prosimy o doprecyzowanie jakie prace wykończeniowe należy wykonać oraz jakie są oczekiwania 
Zamawiającego odnośnie umeblowania i dostosowania recepcji? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca powinien przedstawić propozycję projektu stanowisk pracy dla dowódcy zmiany ochrony, operatora 
monitoringu i recepcjonisty (biurka, pulpity pracy) zgodnie z zasadami bhp, ppoż i ergonomii pracy z 
uwzględnieniem zabudowy stanowiska recepcji. 
 
Pytanie 4: 
W dokumencie OPZ znajduję się informacja, że pomieszczenie monitoringu powinno być wyposażone w 
manipulatory. Prosimy o informację czy chodzi o pulpity serujące do kamer obrotowych, czy też o innego rodzaju 
manipulatory (jakie)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga instalacji manipulatorów do sterowania lub przełączania widoku kamer umożliwiających 
ergonomiczną pracę operatorów centrum monitoringu wizyjnego. 
 
Pytanie 5: 
W dokumencie OPZ pkt. 3.3. widnieje zapis „kamery IP zasilane z LPD wyposażonych w przełączniki PoE z 
podtrzymaniem akumulatorowym" Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o podtrzymanie UPS. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zgodnie z zapisami OPZ wymaga podtrzymania akumulatorowego oraz dopuszcza podtrzymanie 
zasilania z użyciem urządzeń UPS. 
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Pytanie 6: 
Zgodnie z zapisem w dokumencie OPZ pomieszczenia GPD i LPD należy wyposażyć w system kontroli dostępu i 
nadzoru wizyjnego. Czy do zabezpieczenia tych pomieszczeń wystarczy kamera na wejście? Czy należy zastosować 
również system kontroli dostępu? Jeżeli ma być system kontroli dostępu, to czy ma być on powiązany z systemem 
budynkowym (jakim)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W pkt II.9 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że: „Pomieszczenia, w których zaprojektowane 
zostaną lokalizacje GPD i LPD należy wyposażyć w system kontroli dostępu i/lub nadzoru wizyjnego. Ochronę tę 
należy zrealizować w ramach rozbudowy istniejących w budynku systemów”. 
Pomieszczenia, w których zaprojektowane zostaną lokalizacje GPD i LPD należy wyposażyć w system kontroli 
dostępu i/lub nadzoru wizyjnego.  
Oznacza to, że GPD i LPD powinny być chronione: 
1. Przez system SKD i CCTV 
lub 
2. Przez system CCTV 
lub 
3. Przez system SKD 
Jeżeli wykonawca wybierze opcję 3 (ochronę wyłącznie przez system SKD) to powinien zintegrować lokalizacje GPD 
i LPD z system eksploatowanym w GUS. System SKD w GUS zbudowany jest przez firmę UNICARD S.A. z Krakowa, 
posiadający oddział w Warszawie.  
Jednocześnie informujemy, że serwerownia (zlokalizowana w pom 29 - sugerowana do wykorzystania jako GPD) na 
parterze bloku C jest wyposażona zarówno w system CCTV jak i SKD. 
 
Pytanie 7: 
Gdzie znajdują się pomieszczenia GPD i LPD? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia swobodę Wykonawcy w zaprojektowaniu lokalizacji GPD i LPD, przy czym sugerowaną 
lokalizacją GPD jest pomieszczenie Serwerowni na parterze bloku C (pomieszczenie 28) natomiast lokalizację LPD w 
pomieszczeniach technicznych (sieć LAN i tel. położonych przy tzw. rotundzie) oraz innych uzgodnionych z 
Zamawiającym (np. serwerownia na I piętrze lub pomieszczenie 238).  
 
Pytanie 8: 
Zgodnie z zapisem w pkt. IV OPZ „Powstałe w wyniku robót ubytki elewacji należy odtworzyć zgodnie z wytycznymi 
Konserwatora Zabytków'', prosimy o doprecyzowanie zakresu prac naprawczych oraz udostępnienie wytycznych 
Konserwatora Zabytków. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wytyczne dotyczące zakresu prac naprawczych zawarte są w dokumencie „Załącznik nr 13 
do OPZ – Program prac konserwatorskich”, natomiast, wytyczne Konserwatora zabytków stanowią „Załącznik nr 14 
do OPZ – Zalecenia konserwatorskie”. 
 
Pytanie 9: 
Prosimy o dokładniejsze doprecyzowanie zapisu w OPZ „załączenie wyjścia alarmowego dowolnego urządzenia z 
listy zdefiniowanych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że powinien mieć możliwość definiowania automatycznej reakcji systemu na zdarzenie / 
incydent na dowolnym urządzeniu: kamera / monitor / serwer nagrywania 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o dokładniejsze doprecyzowanie zapisu w OPZ „zdefiniowanie koloru, jakim oznaczone są poszczególne 
zdarzenia - wpisy na liście logów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w wypadku analizy logów systemowych na stanowisku zarządzania oraz administrowania 
systemem dozoru wizyjnego, system powinien umożliwiać oznakowanie poszczególnych zdarzeń z wykorzystaniem 
różnych kolorów w celu szybszej analizy logów.  
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Pytanie 11: 
Zgodnie z zapisem w dokumencie OPZ „Obszar obserwacji zastosowanych kamer powinien w pełni pokrywać cały 
obszar zewnętrzny'' z wytycznych Zamawiającego cały obszar zewnętrzy GUS-u nie będzie pokryty w 100%, w związku 
z tym czy należy przewidzieć dodatkowe kamery zewnętrzne? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
System nie powinien pozostawiać tzw. martwych pól w otoczeniu budynku GUS (tj. skrzydeł A, B, C i D). Nie dotyczy 
to obszaru całego obiektu (garaże, magazyny, korty tenisowe, ogrodzenie itd.) 
 
Pytanie 12: 
Prosimy o informację czy kamera KZ26 służyć będzie do otwierania/zamykania szlabanu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że kamera KZ26 nie jest przeznaczona do otwierania zamykania szlabanu. 
 
Pytanie 13: 
Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie gdzie znajdują się następujące kamery: KW-1/01, KWl/02, KW-1/03, KW-
1/07, KW0/08, KW0/09. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
Kamery KW-1/01, KW-1/0, KW-1/03 są nowo planowanym kamerami lokalizacja Piwnica GUS; 
Kamera KW0/08 – znajduje się w korytarzu bloku D (z lewej strony pokoje 8, 9, 10, 11, 12 z prawej pok. 22); 
Kamera KW0/09 – znajduje się w korytarzu bloku B (z lewej strony pokoje 14, 15, 16, 17). 
 
Pytanie 14: 
Prosimy o udostępnienie rysunków z rzutami pięter: 2,3,4,5,6,7 oraz dach. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępnia rysunki z rzutami pięter 2,3,4,5,6,7 oraz dachu, jako załączniki do niniejszej modyfikacji i 
wyjaśnień. 
 
Pytanie 15: 
Zgodnie z zapisem SIWZ „ Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 
100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto, polegające na budowie, instalacji systemu dozoru 
wizyjnego w budynku posiadającym powierzchnię nie mniejszą niż l. 000m2 Prosimy o informację czy 
Zamawiający uzna za spełniony ten warunek w przypadku gdy list referencyjny zawiera jedynie informację o 
wysokości zamówienia bez wyszczególnienia powierzchni. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, ze nie może dyktować kształtu dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 
usług, których autorem jest podmiot trzeci. Zamawiający wyjaśnia, że uzna za warunek udziału za spełniony, 
jeżeli list referencyjny zawierał będzie jedynie informację o wysokości zamówienia bez wyszczególnienia 
powierzchni, a do listu referencyjnego Wykonawca przedłoży oświadczenie własne potwierdzające spełnienie 
pozostałych parametrów określonego przez Zamawiającego warunku. 

Pytanie 16 
Wnoszę o modyfikację par. 1 ust. 13 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych 
robot oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków przez pracowników wykonawcy w trakcie realizacji umowy’’. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 1 ust. 13 umowy w sposób następujący: 
„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robot oraz zastosowane materiały, a także za szkody 
powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez pracowników Wykonawcy  
w trakcie realizacji Umowy” 
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Pytanie 17: 
Wnoszę o modyfikację par.4 ust.7 pkt. 3 lit. c Umowy, w zakresie: ,,(…) w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich 
otrzymania’’.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia zapisy § 4 ust. 7 pkt 3) lit 
c) bez zmian.  

Pytanie 18: 
Wnoszę o wprowadzenie do par.4 Umowy, zapisu: ,, W przypadku nieprzystąpienia do odbioru przedmiotu Umowy 
przez Zamawiającego w terminie 7 dni od poinformowania przez Wykonawcę o wykonaniu przedmiotu Umowy, 
Wykonawca będzie miał prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, który będzie podstawą do 
wystawienia faktury. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający na mocy 
art. 647 Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest do odbioru prac i zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
Nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy stanowiłoby naruszenie przepisów prawa, 
do przestrzegania których Zamawiajacy, jako jednostka administracji jest zobowiązany. 

Pytanie 19: 
Wnoszę o wprowadzenie do par.5 Umowy, zapisu: ,, W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z późn.zm.)’’  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający jako 
jednostka sektora finansów publicznych na mocy ustawy o finansach publicznych zobowiązany jest do terminowego 
regulowania zobowiązań.  

Pytanie 20: 
Wnoszę o wykreślenie w par.10 Umowy słowa ,,opóźnienie’’ i w to miejsce wpisanie słowa ,,zwłoka’’.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę.  
„Zwłoka” dotyczy sytuacji, w której dłużnik (wykonawca) nie spełnia świadczenia w ustalonym terminie wskutek 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność (z przyczyn przez niego zawinionych). „Opóźnienie” natomiast 
dotyczy sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w ustalonym terminie bez względu na przyczynę. Zamawiający 
wyjaśnia, że co do zasady przyjmuje się, że odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary umownej za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania jest uwarunkowana przesłankami odpowiedzialności kontraktowej 
przewidzianej w art. 471 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że dłużnik zwolniony jest z obowiązku zapłaty kary jeżeli 
wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które nie 
ponosi odpowiedzialności. W ramach swobody kontraktowania uznaje się jednak za dopuszczalne zastrzeżenie w 
umowie uprawnienia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania są także okoliczności niezawinione przez dłużnika. Taką możliwość stwarza art. 473 § 1 
Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy 
odpowiedzialności nie ponosi, w tym także za niezawinione opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. Zamawiający 
zwraca uwagę, że kwestia odpowiedzialności z tytułu kary umownej zastrzeżonej „za opóźnienie” nie jest jednolicie 
interpretowana w orzecznictwie sądowym – obok wyżej zaprezentowanej linii orzeczniczej ukształtowała się również 
druga, odmienna linia w tym zakresie. Według drugiej linii orzeczniczej wskazuje się, że: „Strony mogą wprawdzie w 
umowie, zgodnie z art. 473 § 1 KC, rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika z przyczyn od niego niezależnych, jednakże 
wtedy muszą to w umowie wyraźnie określić. Nie ma bowiem podstaw do dorozumienia rozszerzonej 
odpowiedzialności dłużnika. Sam zapis, że kara umowna należy się za opóźnienie jest niewystarczający do przyjęcia, 
że strony rozszerzyły odpowiedzialność na podstawie art. 473 § 1 KC” (wyrok SA w Białymstoku z dnia 15 lutego 2019 
r., I ACa 548/18). W konsekwencji „(…) użycie ogólnego sformułowania o karze umownej za opóźnienie nie czyni jej 
niezależną od przyczyn niedochowania terminu spełnienia świadczenia. (…) i nie zmienia jej konwencjonalnego 
charakteru, a więc uzależnionego od winy dłużnika.” (por. wyrok SA w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r., I ACa 
1121/16, wyroki SN z 26 stycznia 2011 r., II CSK 318/10, z 21 września 2007 r., V CSK 139/07, z 13 czerwca 2003 r., III CKN 
50/01). Odnosząc się do ww. argumentacji wykonawcy należy zaznaczyć, iż w kwestii zasadności zastrzegania przez 
zamawiających kar umownych „za opóźnienie”, zamiast „za zwłokę”, również orzecznictwo KIO nie jest jednolite i 
pomimo istnienia ww. Raportu można odnotować wyroki, w których przyjmuje się za uzasadnione zastrzeganie kary 
umownej „za opóźnienie” (odpowiedzialność w szerszym zakresie) – np. wyrok KIO z 31.10.2017 r., KIO 2163/17, wyrok 
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KIO z 3.07.2019 r., KIO 1100/19. Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych musi mieć na względzie 
ochronę interesów skarbu państwa i udziela odpowiedzi jak powyżej. 

Pytanie 21: 
Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.10 Umowy co najmniej o 50% ze względu na ich wygórowaną wysokość. 
Warto zauważyć, iż Zamawiający odnosi % wielkość kar umownych do wartości całego zamówienia. Niezależnie od 
przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby 
realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również 
dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który 
negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego 
na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar 
umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary 
umowne z jakimi mamy doczynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych 
koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla 
wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna 
powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na 
mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie 
realizacji zamówienia.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę, z uwagi na fakt, że w poszczególnych 
karach umownych określonych w § 10, Zamawiający określił górne limity tych kar. 

Pytanie 22: 
Wnoszę o wykreślenie par. 10 ust.4 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślana zapisu wynika z art. 15r1.1 
ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 
wystąpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz 
zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał 
jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 8 do SIWZ – wzoru umowy, poprzez wykreślenie treści ust. 4 w § 10 
wzoru umowy. 

Pytanie 23: 
Wnoszę o wprowadzenie do par.10 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie 
dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma 
prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 Umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę zgodnie z Ofertą, Opisem przedmiotu zamówienia, Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym oraz obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość 
i terminowość wykonania Umowy. Każde nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy, stanowi 
wykonanie Umowy niezgodne z jej postanowieniami i w związku z tym pociąga za sobą konsekwencje w postaci 
określonych kar umownych.  

Pytanie 24: 
Wnoszę o wprowadzenie do par.11 Umowy, zapisu: ,,Z gwarancji wyłącza się wady powstałe na skutek: działania 
przyczyn zewnętrznych tj. ognia, wody oraz warunków atmosferycznych (wyładowania elektrostatyczne, burze, 
uderzenia pioruna, wiatr), uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne wywołane przez Zamawiającego, w 
szczególności wynikające z niewłaściwej eksploatacji Przedmiotu Umowy niezgodnej z Instrukcją Obsługi (o ile taka 
jest) i szkoleniem, modyfikacji wewnętrznej Przedmiotu Umowy. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne 
i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji Przedmiotu Umowy;  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.  
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Pytanie 25: 
Wnoszę o modyfikację par.12 ust.2 pkt. 1 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca z przyczyn leżących wyłącznie po jego 
stronie opóźnia się (…)’’  
Odpowiedź zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.  

Pytanie 26: 
Wnoszę o modyfikację par.12 ust.2 pkt.2 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca z przyczyn leżących wyłącznie po jego 
stronie nie realizuje przedmiotu umowy w terminie (…)’’  
Odpowiedź zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.  

Pytanie 27: 
Wnoszę o wprowadzenie do par.14 Umowy, zapisu zgodnego z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych, znowelizowanego poprzez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: 1) zmianę terminu 
wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu 
wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej 
zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 
50% wartości pierwotnej umowy.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. W § 14 ust. 4 pkt 9) Umowy, 
Zamawiający wskazał, że przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w innych przypadkach określonych 
w art. 144 ustawy Pzp. 

Pytanie 28: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy RODO? Wzór w załączeniu.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w brzmieniu 
przedstawionym przez Wykonawcę. Zgodnie z zapisami § 17 ust. 7 Umowy, w przypadku powierzenia przetwarzania 
danych osobowych Wykonawcy, Zamawiający wymaga podpisania przez Wykonawcę umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 15 do Umowy. 

Pytanie 29: 
Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu 
(dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go faxem na nr (…) lub na email: (…) 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ujawniona przez 
Zamawiającego w dniu 1.09.2020 r. W ogłoszeniu o zamówieniu upublicznionym w ww. dacie Zamawiający w pkt II.6) 
wskazał, że całkowita wartość szacunkowa zamówienia wynosi bez VAT 455.069,61 PLN. 

Pytanie 30: 
Czy Zamawiający wraża zgodę na wskazanie samego zakresu podwykonawstwa bez podawania nazwy 
podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składanie ofert? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak zamawiający wyraża zgodę na wskazanie samego zakresu podwykonawstwa bez podawania nazwy 
podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składanie ofert, z zastrzeżeniem postanowień § 13 Umowy. 

Pytanie 31: 
W związku ze sformułowaniem w OPZ w punkcie I., ppkt 2, pppkt 12) integracja z istniejącymi systemami w zakresie 
KD i SSWiN – zapewne systemy te objęte są opieką konserwacyjną przez firmy zewnętrzne. Czy Zamawiający 
zobowiąże te firmy do udostępnienia haseł do konfiguracji w/w systemów, lub umożliwi kontakt z tymi firmami w 
celu uzyskania ofert na rozbudowę systemów KD i SSWiN?  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przekaże dane adresowe firm realizujących usługi konserwacji systemów SKD i SSWiN. 
Zamawiający nie może ingerować w sferę wolności gospodarczej niezależnych podmiotów, w związku z tym nie może 
zobowiązać podmiotów trzecich do współpracy. 

Pytanie 32: 
W związku ze sformułowaniem  w OPZ, w punkcie II ppkt 1 Wymagania ogólne: Zapobieganie wejściu osób 
nieuprawnionych na teren GUS – Żaden system CCTV nie dysponuje narzędziami do zapobieganie wejściu osób 
nieuprawnionych. System CCTV służy do obserwacji i ewentualnego alarmowania o nieuprawnionym wejściu. 
Narzędziami do zapobiegania może dysponować ochrona obiektu. Proszę o ewentualne poprawienie OPZ.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiajacy wyjaśnia, że pkt II.1 OPZ wskazał, ż: 
„System dozoru wizyjnego w GUS stanowi element zabezpieczeń technicznych wspomagający zabezpieczenie 
bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko 
mieniu oraz ujawnieniu tajemnicy statystycznej, zapobieganiu wejścia osób nieuprawnionych na teren GUS a także 
zapewnieniu możliwości podejmowania niezwłocznych działań prewencyjnych w przypadku sytuacji zagrożenia w 
obrębie monitorowanych obiektów.”, co oznacza, że system dozoru wizyjnego wspomaga zapobieganie wejścia osób 
nieuprawnionych poprzez zapewnianie możliwości podejmowanie działań prewencyjnych. 

Pytanie 33: 
W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II ppkt 1. pppkt 1) g) włączenie nagrywania w tryb Panic – proszę o 
opisanie w/w trybu. Jest to sformułowanie niejednoznaczne. Każdy system CCTV może mieć zdefiniowany inaczej 
taki tryb i pod inną nazwą.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zgadza się, że w różnych rozwiązaniach technicznych ten tryb może się nazywać inaczej. Zamawiający 
opisując tryb Panic wymaga, aby zainstalowany w GUS system umożliwiał włączenie nagrywania z kamery poza 
ustalonym harmonogramem pracy. Zakładając, że Zamawiający ustawi harmonogram nagrywania z danej kamery w 
dni powszednie natomiast podgląd z kamery realizowany jest w trybie 7/24 i obsługa będzie miała potrzebę 
rozumianą jako nagłą – panic – nagrania z danej kamery, powinna istnieć możliwość szybkiego włączenia 
nagrywania z danej kamery, nie poprzez modyfikację harmonogramu nagrywania. 

Pytanie 34: 
W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 2, pppkt 1) C obszary zewnętrzne, Dachy KZ40, KZ41, KZ42 – 
dachy blok A, B i C, kamery na wysięgnikach – obserwacja urządzeń na dachach – podczas wizji lokalnej w dniu 
10.09.2020r. Dachy nie zostały udostępnione. Proszę o dokładniejsze określenie urządzeń do obserwacji: ilość, 
wysokość, wielkość. Czy Zamawiający ma na myśli konstrukcje umożliwiające odsunięcie kamer od ścian 
nadbudówek na dachach, czy konstrukcje wolnostojące? I jeśli mają być to konstrukcje wolnostojące – czy 
Zamawiający dysponuje instalacją piorunochronną i umożliwi podłączenie do tych instalacji ewentualnych 
dodatkowych zabezpieczeń punków kamerowych?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na rysunkach z rzutami dachu pokazano rozmieszczenie urządzeń wentylacyjnych. Wysokość urządzeń nie 
przekracza 2.0m. Kamery należy zamontować na konstrukcji (konstrukcjach) wolnostojącej i zabezpieczyć 
wolnostojącym masztem odgromowym, przyłączonym do istniejącej instalacji odgromowej budynku. 
Doprowadzenie zasilania do kamer zlokalizowanych na słupach leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 35: 
W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 3, pppkt 3) przełączniki PoE podtrzymaniem 
akumulatorowym – czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie UPS wyposażonych w akumulatory?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5, Zamawiający dopuszcza podtrzymanie zasilania z użyciem urządzeń UPS. 

Pytanie 36: 
W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 3, pppkt 4) przełączniki rdzeniowe (Core switch) – czy 
przełączniki rdzeniowe również muszą być wyposażone w funkcję PoE  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Jeżeli Wykonawca zaprojektuje / użyje przełącznika rdzeniowego (core switch) wykorzystującego wyłącznie linie 
światłowodowe – nie wymagamy funkcji PoE. Jeżeli Wykonawca zaprojektuje / użyje przełącznika rdzeniowego (core 
switch) do zasilania kamer – wtedy przełączniki rdzeniowe również muszą być wyposażone w funkcję PoE  

Pytanie 37: 
W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 4, pppkt 1) przetwornik obrazu CMOS, co najmniej 8 Mpix, 
pppkt b) szybkość przetwarzania obrazu co najmniej 25 klatek na sekundę przy pełnej rozdzielczości – żadna ze 
znanych nam kamer nie oferuje obrazu o takich parametrach, maksymalna szybkość przetwarzania obrazu przy 
takiej rozdzielczości to 20 kl/sek. Poza tym Zamawiający dalej specyfikuje tylko szybkości przetwarzania obrazu przy 
rozdzielczościach full HD i mniejszych. Jakiej rozdzielczości mają być właściwie kamery – full HD, czy 8 Mpix?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przedstawił 3 rodzaje kamer 8, 4 i 2 Mpix, sposób ich rozmieszczenia pozostawił Wykonawcy. Ocena 
projektu zostanie wykonana po jego dostarczeniu Zamawiającemu. Jednocześnie Zamawiający zgadza, aby przy 
rozdzelczości 8 Mpix minimalna szybkość przetwarzania obrazu wynosiła nie mniej niż 12 klatek na sekundę 

Pytanie 38:  
W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 4,  pppkt 1) pppkt c) obsługa kompresji H.265 – czy 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowszych kompresji np.: H.265+?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer stosujących kompresję H265+. 

Pytanie 39:  
W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 4, pppkt 1) pppkt m) oświetlacz IR (…) pracujący w paśmie 
niewidzialnym (850 nm lub 940 nm) niepowodującym zakłóceń innych urządzeń – czy deklaracja CE, lub WE będzie 
wystarczającym dokumentem potwierdzającym niepowodowanie zakłóceń, czy Zamawiający wymaga jeszcze innych 
dokumentów?  
To samo pytanie dotyczy pozostałych kamer.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że deklaracja CE, lub WE będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym 
niepowodowanie zakłóceń. 
Powyższa odpowiedź dotyczy pozostałych kamer. 

Pytanie 40:  
W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 5, pppkt 7. Możliwość eksploatacji kamer oraz 
wideoserwerów obsługujących kompresję MJPEG, MJPEG4, i H.264 w tym samym czasie – kamery opisane przez 
Zamawiającego nie muszą obsługiwać kompresji H.264, lecz H.265.  
Czy Zamawiający świadomie chce zakupić niekompatybilne ze sobą urządzenia i oprogramowanie?  
Proszę o poprawienie specyfikacji kamer lub aplikacji zarządzającej  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga kompresji H.265 oraz dopuszcza H265+ zarówno do kamer jak i wideo serwera. 
Pojawienie się zapisu o kompresji H.264 w OPZ, w punkcie II, ppkt 5, pppkt 7 o kompresji H.264 jest oczywistym 
błędem pisarskim. Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ w ww. zakresie. 

Pytanie 41:  
W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie II, ppkt 8 – czy Zamawiający dopuszcza start urządzeń 
rejestrujących od razu po powrocie napięcia zasilającego podstawowego  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza start urządzeń rejestrujących bezpośrednio po powrocie napięcia 
zasilającego podstawowego. 

Pytanie 42:  
W związku ze sformułowaniem w OPZ, w punkcie IV – Zamawiający dopuszcza zabezpieczone łącza radiowe – Czy 
Zamawiający dla punktów radiowych i kamerowych poza budynkiem głównym wymaga podtrzymania UPS 15 minut?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
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W wypadku zastosowania rozwiązania z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia radiowego poza budynkiem 
głównym GUS zamawiający nie wymaga podtrzymania bateryjnego/ akumulatorowego /z wykorzystaniem 
urządzenia UPS dla tych punktów kamerowych. 

Pytanie 43:  
Podczas wizji lokalnej Zamawiający użył sformułowania „podtrzymanie UPS do sterowania szlabanami”. Proszę o 
doprecyzowanie, ile i jakich szlabanów Zamawiający zamierza podtrzymywać przez wymagane  w OPZ 15 minut.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w żadnym miejscu Opisu przedmiotu zamówienia nie określił wymogu podtrzymanie 
UPS do sterowania szlabanami. 

Pytanie 44:  
Podczas wizji lokalnej Zamawiający wskazał jako punkt montażu kamer, słupy po drugiej stronie parkinu wzdłuż Al. 
Niepodległości. W wykazie kamer zewnętrznych – OPZ, w punkcie II, ppkt 2, pppkt C.  nie ma takich kamer. Proszę o 
określenie ile takich kamer wymaga Zamawiający? Czy Zamawiający umożliwi zasilanie punktu dystrybucyjnego 
zlokalizowanego przy końcu w/w parkingu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W OPZ: punkt 2 wymagania szczegółowe, podpunkt 1 obszary objęte monitoringiem, litera C obszary 
zewnętrzne litera h) znajduje się zapis o tych punktach kamerowych: KZ9, KZ10 - wschodnia granica parkingu, 
na słupach - wjazd na parking, system paneli słonecznych; 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania słupów po wschodniej stronie parkingu, jako miejsca 
możliwej instalacji punktów kamerowych.  

Pytanie 45:  
W związku ze sformułowaniem w OPZ w punkcie VI, ppkt 18 utylizacja starej instalacji – czy Zamawiający dopuszcza 
przekazanie zdemontowanych urządzeń do PSZOK, potwierdzone np.: podstemplowanym przez pracownika PSZOK 
dokumentem?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami pkt IX. 5 Opisu przedmiotu zamówienia materiały pochodzące z demontażu i wyburzeń 
Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) o 
odpadach i przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku materiałów, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Klimatu z dnia 30.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma 
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531), Wykonawca złoży Zamawiającemu 
oświadczenie, że materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane segregacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach. 

Pytanie 46:  
Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia, w których będzie można zlokalizować punkty LPD?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, zamawiający udostępni pomieszczenia. 
 
Pytanie 47:  
Czy wykonawca musi przewidzieć integrację systemu CCTV z innymi systemami zainstalowanymi lub planowanymi.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje integracji systemu CCTV z innymi systemami (np. SKD, SSWiN) oprócz integracji z 
otwieraniem szlabanów wjazdowych. 

Pytanie 48:  
Czy istnieje podziemna instalacja teletechniczna, z której można skorzystać podczas montażu kamer na parkingu.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyjaśnia, ze teren GUS nie jest uzbrojony w kanalizację teletechniczną. 

Pytanie 49:  
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Kto zgłasza roboty ziemne na parkingu w odpowiednich instytucjach, czy zostały wykonane uzgodnienia 
geodezyjne?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Wszystkie czynności wykonuje Wykonawca. Zamawiający udziela pełnomocnictw jeśli będą wynikać z prawa i 
projektu. 
 
Pytanie 50:  
Jaka jest grubość ścian i przejść pożarowych ( klasa mas ogniowych)  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że grubość: 
-Ścian zewnętrznych wynosi do 65 cm, 
-Ścian klatek schodowych przy windzie wynosi do 26 cm, 
-Ścian szachtów instalacyjnych wynosi do 32 cm, 
-Ścian klatek schodowych zabiegowych wynosi do 45 cm, 
-Ściany wewnętrznych wynosi do 15 cm. 
Strefy pożarowe oddzielone są drzwiami kl. EI 60.  

Pytanie 51:  
Czy wejście z wykopów do budynków musi zostać wykonana pod poziomem gruntu, czy zleceniodawca dopuszcza 
wejście do budynku powyżej poziomu gruntu.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza się wejścia do budynku powyżej poziomu gruntu. Kable należy 
wprowadzać do budynku pod poziomem ziemi poprzez systemowe przepusty kablowe. 

Pytanie 52:  
Czy do transmisji danych na potrzeby systemu CCTV można wykorzystać technologię radiową?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wyłącznie poza budynkiem 

Pytanie 53:  
Czy Zamawiający może przesunąć termin złożenia ofert, np. do 25.09.2020r.? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 
 
 
Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ: 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II.4.1) lit. b)– było 
b) Szybkość przetwarzania obrazu:  co najmniej 25 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości; 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II.4.1) lit. b) – powinno być 
b) Szybkość przetwarzania obrazu:  nie mniej niż 12 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości; 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II.5.7– było 
7. Możliwość eksploatacji kamer oraz video serwerów obsługujących kompresję MJPEG, MPEG4 i H.264 w tym samym 

czasie. 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II.4.1) lit. b) – powinno być 

c) Możliwość eksploatacji kamer oraz video serwerów obsługujących kompresję MJPEG, MPEG4 i H.265 i dopuszcza 
zastosowanie kompresji w tym samym czasie. 

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Umowy  – § 1 ust. 13 - było 
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także za 

szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 
Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Umowy – § 1 ust. 13 – powinno być 
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13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robot oraz zastosowane materiały, a także za 
szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez pracowników 
Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy. 

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Umowy  – § 10 ust. 4 - 5 - było 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że decyzja w tym zakresie pozostaje po stronie Zamawiającego.  
5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia 

losowe związane z działaniem Siły Wyższej. 
Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Umowy – § 10 ust. 4 - 5 – powinno być 

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia 
losowe związane z działaniem Siły Wyższej. 

 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz: 

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 
2) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia– zmieniony w dniu 14-09-2020 r., 
3) Załącznik nr 8 do SIWZ – Umowa (wzór) – zmieniony w dniu 14-09-202 r., 

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 

 
Zastępująca  

Dyrektora Generalnego GUS  
Małgorzata Sołtyszewska  

Dyrektor Departamentu  
Administracyjno-Budżetowego 
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