
Treść zapytań wraz z odpowiedziami

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu
monitoringu miejskiego w Lublinie o 14 nowych kamer IP wpłynęły zapytania dotyczą-
ce następujących kwestii: 

1. Czy wykonawca musi zaprojektować połączenia czy też musi je zbudować?
2. Czy ten zapis dotyczy wszystkich 14 lokalizacji?
3. W jakiej odległości od poszczególnych lokalizacji znajduje się  wspominana infrastruktu-
ra światłowodowa?
4. Czy którakolwiek z lokalizacji wymaga budowy kanalizacji teletechnicznej ziemnej?
5. Czy dopuszcza się budowę linii radiowych w przypadku braku infrastruktury światłowo-
dowej lub gdy ta będzie oddalona zbyt daleko od punktu kamerowego?
6. Czy w zakresie zadania Wykonawcy jest konfiguracja połączenia cyfrowego (TCP/IP) z
Centrum Monitoringu, czy tylko z najbliższym węzłem sieci i czy chodzi o połączenie gal-
waniczne/optyczne? Jakie pomiary należy wykonać w celu udokumentowania prawidłowo-
ści wykonania połączenia. Ile włókien światłowodowych należy zapewnić?
7. Zgodnie z załącznikiem nr 3 Zamawiający wymaga dostarczenia szafek telekomunika-
cyjnych zewnętrznych posiadających certyfikat zgodności ze standardem ETS300 019-1-
3.
Prosimy o wskazanie producenta szafek spełniającego te wymaganie lub dopuszczenie
szafek bez certyfikatu zgodności ze standardem ET300 019-1-3. Według wiedzy Wyko-
nawcy na rynku nie są dostępne szafki posiadające ten certyfikat ze względu na koszty
badań i testów wymaganych do uzyskania takiego certyfikatu. Czy zamawiający zmieni za-
pisy SIWZ w tym punkcie?
8. Zamawiający ograniczył formę składania oferty do wersji papierowej. Czy w związku z
zagrożeniami wynikającymi z kwestii epidemicznych zamawiający umożliwi sposób skła-
dania  ofert  w  formie  elektronicznej,  podpisanych  przez  osoby  upoważnione  podpisem
kwalifikowanym?

Odpowiedź: 

Ad.1 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania oraz budowy połączeń pomię-

dzy punktami kamerowymi a Centrum Monitoringu. 
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) doko-
nuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację pkt. 2.1./
Ogólne warunki realizacji inwestycji/ oraz pkt. 1.10 Część opisowa- Kamery i opis lokaliza-
cji/  ppkt. 3 / Lublin, skrzyżowanie ul. Czeremchowa z al. Warszawską/ i 4 / Lublin, Al. War-
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szawska, przejście  dla pieszych przy Kościele/ Programu funkcjonalno-użytkowego  sta-
nowiącego załącznik nr 1 do SIWZ .

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1- Program funkcjonalno-użytkowy.

Ad.2 

Odpowiedz  do  pyt  nr.  1  dotyczy  wszystkich   14  punktów  kamerowych

Ad.3 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przyłączy światłowodowych. 
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) doko-
nuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację pkt. 2.1./ 
Ogólne warunki realizacji inwestycji/ oraz pkt. 1.10 Część opisowa- Kamery i opis lokaliza-
cji/  ppkt. 3 / Lublin, skrzyżowanie ul. Czeremchowa z al. Warszawską/ i 4 / Lublin, Al. War-
szawska, przejście  dla pieszych przy Kościele/  Programu funkcjonalno-użytkowego  sta-
nowiącego załącznik nr 1 do SIWZ .

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1- Program funkcjonalno-użytkowy.

Ad.4 

Żaden z punktów kamerowych nie wymaga budowy kanalizacji  teletechnicznej ziemnej.

Ad.5 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje połączeń pomiędzy punktami kamerowymi a Centrum
Monitoringu. 

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) doko-
nuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację pkt. 2.1./
Ogólne warunki realizacji inwestycji/ oraz pkt. 1.10 Część opisowa- Kamery i opis lokaliza-
cji/  ppkt. 3 / Lublin, skrzyżowanie ul. Czeremchowa z al. Warszawską/ i 4 / Lublin, Al. War-
szawska, przejście  dla pieszych przy Kościele/  Programu funkcjonalno-użytkowego  sta-
nowiącego załącznik nr 1 do SIWZ .

W  załączeniu  aktualnie  obowiązujący  zał.  nr  1-  Program  funkcjonalno-użytkowy.  
  
Ad.6 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje połączeń pomiędzy punktami kamerowymi a Centrum
Monitoringu oraz węzłami sieci i w związku z tym nie jest wymagana konfiguracja połączeń
oraz wykonywanie pomiarów.
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W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) doko-
nuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację pkt. 2.1./
Ogólne warunki realizacji inwestycji/ oraz pkt. 1.10 Część opisowa- Kamery i opis lokaliza-
cji/  ppkt. 3 / Lublin, skrzyżowanie ul. Czeremchowa z al. Warszawską/ i 4 / Lublin, Al. War-
szawska, przejście  dla pieszych przy Kościele/  Programu funkcjonalno-użytkowego  sta-
nowiącego załącznik nr 1 do SIWZ .

Ad. 7
 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Pu-

blicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) dokonuje zmiany Specyfi -
kacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę pkt. 6 zał. nr 3 do Programu funk-
cjonalno-użytkowego odstępując od wymogu dostarczenia szafek posiadających certyfikat
ET300 019-1-3.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1- Program funkcjonalno-użytkowy. 

Ad. 8
  Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza złożenia ofert w postaci
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

        Ofertę w formie pisemnej należy złożyć zgodnie z pkt. 11.1. SIWZ, zgodnie z którym
„Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu
Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem posłań-
ca pozostawić w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-
080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy
7:30 a 15:30.” 

Jednocześnie w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie 
art. 38 ust 6. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 
poz. 1843) zasadne jest dokonać zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia, który otrzymuje brzmienie:

„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumie-
niu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamó-
wień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo oso-
biście lub za pośrednictwem posłańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowa-
nym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy
Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiają-
cego  do  dnia  23.07.2020  r.  do  godz.  10:00  na  adres  wskazany  w  pkt  11.1
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Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i go-
dzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 dnia 23.07.2020 r. o godzi-
nie 12:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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