
 

 

                                                                                                   Warszawa, dnia 16 czerwca 2020 r. 
 

Pytanie do Zapytania ofertowego 35/ST/2020 
 
Znak sprawy: 35/ST/2020 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
 
Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 
oraz systemu wideodomofonu. Doposażenie systemu w elementy zabezpieczenia i alarmowania otwartych drzwi. 
Modernizacja systemu wideodomofonu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. 
Niepodległości 208. 
 
Pytanie 1: 
 
Jaki jest wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu które mają podlegać konserwacji wraz z podaniem ich ilość oraz 
producenta i typu tych urządzeń. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Przykładowy wykaz urządzeń zawiera zał. 1.1 do zapytania. GUS posiada centrale  PTS, typu multiplex, każda może obsłużyć 
do 100 elementów. Producentem wszystkich urządzeń jest firma ADEMCO z USA za wyjątkiem poz. 7 w tabeli 1.1 – 
producentem jest firma ViDiLiNE. Ilość urządzeń Zamawiający przedstawi Wykonawcy, który zgłosi chęć dostępu do tej 
informacji  drogą mailową na adres mailowy o.czerska@stat.gov.pl i w załączeniu przekaże ważną koncesję MSWiA 
podpisaną podpisem elektronicznym.  
 
Pytanie 2: 
Prosimy o podanie typów urządzeń wyspecyfikowanych w załączniku 1.1. OPZ – w szczególności dla pozycji: 

1.  Centrala alarmowa nadzorująca, podcentrale 

2.  Sterowniki alfanumeryczne/numeryczne(manipulatory) 

3.  Moduły wykonawcze 

4.  Sygnalizatory 

5.  LSMA – konsola z drukarką zdarzeń 

6.  UPS/zasilacze 

7.  System video-domofonowy  

8.  16 stref ochronnych 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Urządzenia firmy ADEMCO USA, za wyjątkiem  poz. 7- videodomofony firmy ViDiLiNE.  
 
Pytanie 3: 
Prosimy o podanie zestawień ilościowych – dla poszczególnych pozycji 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedzi na to pytanie udzielono w  odpowiedzi Zamawiającego do Pytania 1. 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o podanie parametrów minimalnych dla urządzeń opisanych w zadaniu 5: 
„Wideodomofon - komplet: 6 stacji abonenckich z kolorowym monitorem, stacja wywoławcza z kamerą kolorową”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
System należy zainstalować wewnątrz budynku. Przy drzwiach wejściowych należy zamontować kasetę podtynkową oraz 
obudowę montażową ze stacją wywoławczą oraz kamerą kolorową. Panele abonenckie wideofonu realizują funkcje 
podglądowe oraz komunikacyjne między personelem a interesantem wideofony (monitory kolorowe 7”).  

Specyfikacja techniczna stacji wywoławczej wideo domofonu: 

Lp. Parametr Wymagania minimalne 

1. Model Preferowany IP 

2. Kamera  Kolorowa, szerokokątna 

3. Obudowa  Metalowa, podtynkowa, wandaloodporna 

4. Przetwornik obrazu CMOS 1/3” 

5. Standard sygnału video  PAL,  

6. Doświetlenie w nocy  Diody LED o białym świetle 

7. regulacja kąta widzenia cyfrowy zoom 

8. 
Kąt widzenia optyki w stopniach 
(pion/poziom) 80/ 110 

9. Zasilanie  230V  

10. Pobór mocy (praca / czuwanie) 23/ 5,5VA 

11. instalacja czteroprzewodowa + 
obwód elektrozamka/szlabanu TAK 

12. 
współpracuje ze stacjami 
wywoławczymi 
czteroprzewodowymi 

TAK, minimum z 6 stacjami abonenckimi 

13. Praca w zakresie temperatur 
- 30 °..... +60 ° w zmiennych warunkach 
atmosferycznych 

14. Zabezpieczenie dodatkowe 
Aluminiowa osłona do stacji wywoławczych fabrycznie 
dostosowana do modelu 
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Specyfikacja techniczna stacji abonenckiej wideo domofonu: 

 

Lp. Parametr Wymagania minimalne 

1. Model preferowany IP 

2. Monitor  kolorowy 

3. Wyświetlacz  7”Color TFT-LCD 

4. Rozdzielczość  800 x 480 px 

5. Standard sygnału video  PAL, NTSC automatyczna detekcja 

6. Ilość obsługiwanych wejść minimum 1 

7. Funkcja cyfrowego zoom-u Możliwość sterowania na monitorze 

9. Funkcja interkomu 
monitor-unii fon, rozmowy między stacjami 
abonenckimi 

10. Funkcja otwierania bramy/ 
szlabanu  TAK 

11. Regulacja głośności wywołania TAK 

12. Regulacja kontrastu TAK 

13. Regulacja jaskrawości obrazu TAK 

14. Zasilanie  230V  

15. Pobór mocy (praca / czuwanie) 23/ 5,5VA 

16. 
instalacja czteroprzewodowa + 
obwód elektrozamka/szlabanu TAK 

17. 
współpracuje ze stacjami 
wywoławczymi 
czteroprzewodowymi 

TAK 

 

 
Pytanie 5: 
 
Prosimy o podanie parametrów instalacyjnych wskazań ilościowych okablowania, metod wykonania instalacji dla systemu 
wskazanego w zadaniu nr 5. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Odpowiedź na pytanie Zamawiający przedstawi Wykonawcy, który zgłosi chęć dostępu do tej informacji drogą mailową na 
adres mailowy o.czerska@stat.gov.pl i w załączeniu przekaże ważną koncesję MSWiA podpisaną podpisem elektronicznym. 
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