
 

 

                                                                                                   Warszawa, dnia 6 czerwca 2022 r. 
 

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 
 
Znak sprawy: 30/ST/2022 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
 
Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu 
(SSWiN) oraz systemu wideodomofonu, monitoring systemu w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. 
Niepodległości 208. 
 
Pytanie 1: 
Zadanie 1. Jaki System SSWiN jest zainstalowany na obiekcie, producent symbol? Załącznik nr 1 nie zawiera 
producenta. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Całość systemu SSWIN zainstalowanego w obiekcie opiera się na elementach firmy ADEMCO  MPX (USA). 
 
Pytanie 2: 
Zadanie 2. Jaki System SSWiN jest zainstalowany na obiekcie, producent symbol? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź na to pytanie została udzielona przez Zamawiającego w odpowiedzi do Pytania 1.  
 
Pytanie 3: 
Zadanie 2. Czy wpisane kwoty w formularzu są zmienne i to przykładowa wartość? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wskazana w formularzu kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na naprawy jest stała w całym okresie 
trwania umowy.   
 
Pytanie 4: 
Zadanie 3. Czy Zamawiający udostępnia dostęp do sieci  do prowadzenia zdalnego monitorowania? Czy łącze 
internetowe lub radiowe jest po stronie Wykonawcy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie udostępnia dostępu do sieci  do prowadzenia zdalnego monitorowania. Łącze internetowe lub 
radiowe jest po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 5: 
Zadanie 3. Wykonawca w zakresie ma: "Zdalne załączanie podsystemów w przypadku pozostawienia przez 
użytkownika, pomieszczeń bez dozoru" w jaki sposób interpretowana jest zdalnie nieobecność użytkownika?    
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Uzgodniona jest godzina, o której operator zewnętrzny sprawdza system i dokonuje zdalnego włączenia tych 
podsystemów, które nie zostały włączone przez użytkowników. Jeżeli w danym pomieszczeniu planowana jest 
obecność pracowników po ustalonej godzinie, mają oni obowiązek wcześniejszego poinformowania o tym fakcie 
Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, który przekazuje tę informację do operatora. Zdalne włączenie  danego 
elementu systemu następuje wówczas w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 6: 
W nawiązaniu do Państwa zapytania, proszę o podanie dokładne jakie macie urządzenia, producent i symbol, 
ponieważ jeśli nic się nie zmieniło od zeszłego roku to nasza firma nie obsługuje tego producenta i nie będziemy w 
stanie objąć ich konserwacją, poproszę o odpowiedź, nawet taką iż nic się nie zmieniło. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź na to pytanie została udzielona przez Zamawiającego w odpowiedzi do Pytania 1.  
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Starszy specjalista 
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