
 

 

 
Warszawa, dnia 28 października 2020 r. 

 
 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr:  63/ST/2020 z dnia 22.10.2020 r. 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji, usuwania awarii i uszkodzeń systemu dozoru (monitoringu) 
wizyjnego (CCTV) oraz montażu/demontażu kamer w związku z realizacją prac termomodernizacji w Głównym 
Urzędzie Statystycznym. 
 
 
Pytanie 1: 
Dot. zadania 1. Na czyj koszt jest tzw. przegląd ,,0’’ czy wlicza się w te cztery roczne przeglądy czy jest to przegląd  
nr 5? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w okresie trwania umowy wymaga łącznie 4 przeglądów w ciągu roku (1 przegląd na 3 
miesiące), przy czym pierwszy przegląd nazywa „przeglądem zerowym”.  
 
Pytanie 2: 
Dot. zadania 1. Co znaczy zapewnienie 30 dniowej historii zapisu zdarzeń w trybie ciągłym? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający doprecyzowuje, że „zapewnienie 30 dniowej historii zapisu zdarzeń w trybie 
ciągłym”  oznacza  podgląd zdarzeń przez Zamawiającego ze wszystkich kamer nagrywających w trybie ciągłym w 
okresie 30 dni wstecz. Po tym czasie nagrania są nadpisywane. 
 
Pytanie 3: 
Dot. zadania 2. Miedzy pierwszym i drugim pkt jest jakaś nieścisłość, jaki jest czas na podjęcie reakcji 24 h, czy  
2 dni? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że podjęcie czynności zmierzających do usunięcia awarii urządzenia powinno nastąpić 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia. Zamawiający dokonał modyfikacji 
Zapytania ofertowego w cz. II Zadanie 2 pkt 2, Formularza ofertowego w pkt 2 Zadanie 2  oraz Opisu przedmiotu 
zamówienia w pkt 3, Zadanie 2 ppkt 2. 
 
Pytanie 4: 
Dot. zadania 2. Jak reakcja na awarie ma się do dni wolnych od pracy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 8 ppkt 2) lit d) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego: „Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń drogą mailową, bądź telefoniczną 
lub faxem w sprawie niesprawności CCTV przez całą dobę, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy”. 
 
Pytanie 5: 
Dot. zadania 2. Czego dotyczy kwota 1800 pln, czy dotyczy tylko napraw, czy również wlicza się w nią wymiana 
sprzętu, który jest niejednokrotnie droższy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w ramach zawartej umowy zagwarantuje na naprawy systemu 1 800,00 zł netto (2 214,00 
zł brutto). Na koszt naprawy składać się będą koszty zakupu materiałów, dostawy, montażu i konfiguracji. 
 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsjp.pwn.pl%2fsjp%2fniescislosc%3b2489938.html&umid=4576FA01-B2B7-5205-9A1B-C9914BB7DD2F&auth=a72eda700c22cf55ef97c67caa753e88907e35cb-73779df04924e50a7bfc5e25e0d7cd31482120db


 

Pytanie 6: 
Dot. zadania 2. Czy cena za cztery konserwacje ma być suma czterech pojedynczych konserwacji, czy oczekują 
Państwo ceny niższej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że suma za 4 przeglądy powinna być iloczynem ceny 1 przeglądu razy 4. 

Pytanie 7: 
Dot. zadania 3. Cena za jeden montaż i za jeden montaż jest logiczna, ale co z cena za montaż i demontaż wykonany 
10 krotnie, czy mam policzyć cena za montaż i demontaż razy 2 i razy dziesięć? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje konieczność demontażu i montażu kamer CCTV do 10 razy w ciągu umowy. W związku z tym 
w okresie obowiązywania umowy może wystąpić np. potrzeba 1 krotnego montażu i demontażu lub np. 2 demontaży 
i 1 montażu. Wykonawca określa cenę 1 montażu i 1 demontażu oraz łączną cenę za 10 montaży i 10 demontaży. 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji tytułu tabeli w Zadaniu 3 w Formularzu ofertowym, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 8: 
Dot. zadania 3. Czy cena za 10 montaży ma być suma dziesięciu  pojedynczych montaży/demontaży, czy oczekują 
Państwo ceny niższej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że suma za 10 montaży powinna być iloczynem 1 montażu razy 10.  

 
 
Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji: 
 
Zapytanie ofertowe, cz. II Zadanie 2: Wykonywanie naprawy elementów wchodzących w skład  systemu  telewizji 
przemysłowej (CCTV) pkt 2  – było: 

2. Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności usunięcia wad w terminie 2 dni roboczych lub nie usunie wad w 
terminie 7 dni roboczych, od dnia otrzymania zgłoszenia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we 
własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy niniejszego zamówienia. 

 

Zapytanie ofertowe, cz. II Zadanie 2: Wykonywanie naprawy elementów wchodzących w skład  systemu  telewizji 
przemysłowej (CCTV) pkt 2  – jest: 

2. Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności usunięcia wad w terminie 24 godzin lub nie usunie wad w 
terminie 7 dni roboczych, od dnia otrzymania zgłoszenia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we 
własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy niniejszego zamówienia. 

 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz ofertowy, Zadanie 2, pkt 2  – było: 
2. Jeżeli nie podejmę czynności usunięcia wad w terminie 2 dni roboczych lub nie usunę wad w terminie 7 dni 

roboczych, od dnia otrzymania zgłoszenia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie 
lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na mój koszt. 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz ofertowy, Zadanie 2, pkt 2  – jest: 
2. Jeżeli nie podejmę czynności usunięcia wad w terminie 24 godzin lub nie usunę wad w terminie 7 dni 

roboczych, od dnia otrzymania zgłoszenia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie 
lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na mój koszt. 

 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz ofertowy, Zadanie 3, Tytuł tabeli  – było: 
 

Cena za montaż lub demontaż wykonany maksymalnie 10 razy: 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz ofertowy, Zadanie 3, Tytuł tabeli  – jest: 
 

Łączna cena za  10 montaży i 10 demontaży: 



 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz ofertowy, Zadanie 3, Tabela „ŁĄCZNA  CENA OFERTY ZA 
REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYNOSI:”, wiersz 3, kolumna 1  – było: 

Zadanie 3 
Cena brutto za montaż lub demontaż wykonany 
maksymalnie 10 razy 

……………………….. zł 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz ofertowy, Zadanie 3, Tabela „ŁĄCZNA  CENA OFERTY ZA 
REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYNOSI:”, wiersz 3, kolumna 1  – jest: 

Zadanie 3 
 

Łączna cena za  10 montaży i 10 demontaży 
……………………….. zł 

 
 
 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3, Zadanie 2 ppkt 2  – było: 

2. Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności usunięcia wad w terminie 2 dni roboczych lub nie usunie wad w 
terminie 7 dni roboczych, od dnia otrzymania zgłoszenia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we 
własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy niniejszej umowy; 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3, Zadanie 2 ppkt 2  – jest: 
2. Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności usunięcia wad w terminie 24 godzin lub nie usunie wad w 

terminie 7 dni roboczych, od dnia otrzymania zgłoszenia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we 
własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy niniejszej umowy; 

 
 
 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 
z dnia 29.10.2020 r. godz. 14:00  

 
na dzień: 02.11.2020 r. godz. 14:00 

 

 

 

      Małgorzata Sołtyszewska  
            Dyrektor Departamentu 

                   Administracyjno-Budżetowego 
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