
 

 

 

 

  

 
 

Słupsk, dnia 14 czerwca 2019 r. 

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku 
  76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a 
  
Nr TED 236878-2019 

Nr referencyjny postępowania: 632/2019 

 

Wszyscy wykonawcy 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych pn. „Zakup, dostawa i montaż skanerów i sprzętu audiowizualnego do pracowni 

kształcenia praktycznego w AP w Słupsku” 

   

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający wskazuje co następuje: 

 

1. Dotyczy części 2 poz. 1 – Zestaw do monitoringu: - Rejestrator i części 4, poz. 1 Monitoring 

stanowiskowy: - Rejestrator: 

W związku z postepowaniem nr 236878-2019 w sprawie: „Zakup, dostawa i montaż skanerów i sprzętu 

audiowizualnego do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku Numer referencyjny: 632/2019” 

uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące kwestie: 

W części 5.2 i 5.4 Zamawiający wyspecyfikował potrzebny rejestrator do monitoringu o następujących 

parametrach: 

Rejestrator zarządzalny min 16 kanałów, wyjście HDMI, VGA 

• min 16 Kanałowy rejestrator IP UHD,  

• Rack 1.5U,  

• Kompresja H.265/H.264,  

• Pasmo nagrywania do 320Mb/s,  

• Odtwarzanie 16x1080P/32x720P/10x3M/8x4M/6x5M/4x8M,  

• Obsługa 2 strumieni,  

• 2x wyjścia wideo (VGA-1080P, HDMI-UHD),  

• 1x we/1x wy audio RCA,  

• 2x RJ-45 (100/1000),  

• 16x we/4x wy alarmowe  

• 1xUSB 3.0,  

• 2x USB 2.0,  

• Maks. 4x 6TB HDD,  

• 1x RS485,  

• 1x RS232,  

• Raid 0/1/5/10,  

● Scentralizowane zarządzanie kamerami IP: konfiguracja, import/eksport, wyświetlanie informacji w 

czasie rzeczywistym, dwukierunkowe audio, aktualizacje itp.  

● Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w filmie 

Po analizie wymaganych parametrów rejestratora mamy następujące pytania: 



 

 

 

 
Strona 2 z 4 

 

1) Czy można zastosować rejestrator o wejściowej przepustowości do 256 Mbps ponieważ kamery 

spełniające wymagania postepowania mają max przepustowość do 8Mbps co przy zastosowaniu nawet 

16 kamer daje sumarycznie 128Mbps? 

2) Czy Zamawiający zaakceptuje  zdolność odtwarzania 8 kanałów 1080p lub 2 kanałów 4K? 

3) Z uwagi na stosowany 1 dysk 4TB prosimy o odstąpienie od wymogu obsługi dysków RAID 

4) Wybrane kamery nie posiadają funkcjonalności analityki obrazu prosimy zatem o odstąpienie od 

wymogu inteligentnego wyszukiwanie wybranego obszaru w filmie. 

5) Czy po wprowadzeniu powyższych korekt Zamawiający zaakceptuje skorygowany opis rejestratora: 

Rejestrator zarządzalny min 16 kanałów, wyjście HDMI, VGA 

• min 16 Kanałowy rejestrator IP UHD,  

• Rack 1.5U,  

• Kompresja H.265/H.264,  

• Pasmo nagrywania do 256Mb/s,  

• Zdolność odtwarzania: 2 kanały 4K lub 8 kanałów 1080p  

• Obsługa 2 strumieni,  

• 2x wyjścia wideo (VGA-1080P, HDMI-UHD),  

• 1x we/1x wy audio RCA,  

• 2x RJ-45 (100/1000),  

• 16x we/4x wy alarmowe  

• 1xUSB 3.0,  

• 2x USB 2.0,  

• Maks. 4x 6TB HDD,  

• 1x RS485,  

• 1x RS232,  

● Scentralizowane zarządzanie kamerami IP: konfiguracja, import/eksport, wyświetlanie informacji w 

czasie rzeczywistym, dwukierunkowe audio, aktualizacje itp.? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmiana parametry rejestratora zarządzanego, będącego elementem poz. 1 zał. 5.2 – 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz poz. 1 zał. 5.4 – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje następujące zapisy zał. 5.2 oraz zał. 5.4, 

na następujące: 

Stary uchylony zapis: 

Rejestrator  

Rejestrator zarządzalny min. 16 kanałów, wyjście HDMI, VGA 

• Pasmo nagrywania do 320Mb/s,  

• Odtwarzanie 16x1080P/32x720P/10x3M/8x4M/6x5M/4x8M,  

• Obsługa dysków RAID 0/1/5/10,  

•  Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w filmie 

Nowy zapis: 

Rejestrator  

Rejestrator zarządzalny min. 16 kanałów, wyjście HDMI, VGA 

• Pasmo nagrywania do 256 Mb/s,  

• Zdolność odtwarzania: 2 kanały 4K lub 8 kanałów 1080p 

• Obsługa dysków RAID 0/1/5/10,  

•  Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w filmie 

 

2. Dotyczy części 1 – Zakup, dostawa i montaż stanowiska biometrycznego: 

3. Skaner tęczówki oka 

Czy Zamawiający uzna za spełniające minimalne wymagania urządzenie do skanowania parametrów 

biometrycznych przez analizę geometrii twarzy o minimalnych parametrach: 

- minimum automatyczna  detekcja oraz rozpoznawanie twarzy  
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- identyfikacja twarzy w trybie minimum 1:N 

- rozpoznanie twarzy (1:2000) poniżej 1 sekundy  

- wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD minimum 5" 

-  wbudowany dualny czytnik kart minimum 125Khz EM & 13.56Mhz Smart Card 

Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje parametry urządzenia do skanowania parametrów biometrycznych twarzy w 

zał. 5.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o następującej treści. W tym celu modyfikuje 

następujące zapisy: 

Stary uchylony zapis: 

3. Skaner tęczówki oka lub inne urządzenie do skanowania parametrów biometrycznych (np. analizy głosu, analizy 

geometrii twarzy) 

- Cyfrowa kamera CMOS / Filtr IR akceptacji zdjęcia 

- Skalowalny, wielomodalny, wielowariantowy 

- Niezależny współczynnik kształtu 

- Interfejs/zasilanie USB) 

Nowy zapis: 

3. Skaner tęczówki oka lub inne urządzenie do skanowania parametrów biometrycznych (np. analizy głosu, 

analizy geometrii twarzy) 

Minimalne parametry skanera tęczówki oka: 

- Cyfrowa kamera CMOS / Filtr IR akceptacji zdjęcia 

- Skalowalny, wielomodalny, wielowariantowy 

- Niezależny współczynnik kształtu 

- Interfejs/zasilanie USB) 

Minimalne parametry urządzenia do skanowania parametrów biometrycznych twarzy: 

- minimum automatyczna  detekcja oraz rozpoznawanie twarzy  

- identyfikacja twarzy w trybie minimum 1:N 

- rozpoznanie twarzy (1:2000) poniżej 1 sekundy  

- wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD minimum 5" 

-  wbudowany dualny czytnik kart minimum 125Khz EM & 13.56Mhz Smart Card 

 

 

Z uwagi na treść udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzone modyfikacje treści Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert w niniejszym 

postępowaniu: 

1) pkt. 18.1. SIWZ otrzymuje brzmienie 

„Ofertę należy złożyć do dnia 02.07.2019 r.  do  godz. 13:00.”; 

2) pkt 18.2.  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Akademii 

Pomorskiej przy ul. Arciszewskiego 22a, sala 59 (sala Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego) (I 

piętro) poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez 

odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.”. 

 

Powyższa modyfikacja powoduje konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.05.2019 r. pod nr 2019/S 098-

236878. Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.apsl.edu.pl, na 

http://www.apsl.edu.pl/
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której udostępniono specyfikację. Ponadto zostanie dołączona do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. 

 

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ujednolicone w wyniku modyfikacji dokumenty, 

podlegające złożeniu na wezwanie: 

Zał. 1 – ujednolicony załącznik nr 5.1. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu – część 1, 

Zał. 2 – ujednolicony załącznik nr 5.2. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu – część 2, 

Zał. 3 – ujednolicony załącznik nr 5.4. do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu – część 4. 

 

 

 

 

 

          ……………………….. 

 


