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Wierzawice, 25.02.2020 r. 

SMP/UZP/21210/2020/01/07 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 
NUMER 6 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Zaprojektowanie i budowa obiektów 

i infrastruktury instalacji sortowania odpadów w miejscowości Giedlarowa, gmina 

Leżajsk prowadzonej przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o.” ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 510640-N-2020 w dniu 11.02.2020 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje: 

 

Pytanie nr 1. 

Proszę o podanie minimalnych wymiarów szaf dystrybucyjnych w odniesieniu do punktu p), 

strona 28, załącznik 4 FPU 

Odpowiedź nr 1. 

Minimalne parametry szafy: 

 Pojemność szafy: 42U. 

 Wysokość szafy: 2055mm. 

 Szerokość szafy: 800mm. 

 Głębokość szafy: 1000mm. 

 

Pytanie nr 2. 

Proszę podać minimalną ilość gniazd komputerowych GK w budynku administracyjno-

socjalnym i hali sortowni. 

Odpowiedź nr 2. 

Minimalna liczba gniazd komputerowych w pomieszczeniach biurowych określona w punkcie 

8.6.1 E) PFU – 4 na stanowisko robocze. Założono 3 stanowiska robocze w pomieszczeniu 

dyspozytorni i po 2 w biurach. Ponadto należy założyć min. 3 gniazda w sali konferencyjnej, 

min. 3 w serwerowni, min. 5 w pomieszczeniu sterowni.  

 

Pytanie nr 3. 

Czy w hali sortowni odpadów przewiduje się gniazda komputerowe? Jeśli tak, to proszę podać 

minimalną ilość. 

Odpowiedź nr 3. 

W hali sortowni należy przewidzieć gniazda komputerowe jedynie w pomieszczeniu sterowni 

– min. 5. 

 

Pytanie nr 4. 

Proszę o podanie specyfikacji obecnie funkcjonującego systemu monitoringu wizyjnego (typy 

i ilość kamer, ich rozmieszczenie, typy i ilość rejestratorów, itp.). 

Odpowiedź nr 4. 

Obecnie funkcjonujący system kamer na terenie sortowni składa się z 12 kamer 

rozmieszczonych wokół i wewnątrz obiektu. W ramach zamówienia istniejący system należy 

wymienić na nowy. 

Obecnie w fazie modernizacji jest system monitoringu nowopowstającej kwatery składowiska 

złożony z 15 kamer o podstawowych parametrach: 

 rozdzielczość: 2592x1944 @ 20 kl/s, 

 interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af, 

 ilość pikseli: 5Mpx, 

 obiektyw: 2.8mm (kąt widzenia w poziomie: 102°), 
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 tryb pracy dzień / noc (ICR), 

 zasięg podświetlanie podczernieni 80m, 

 funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS), 

 funkcje AI: ochrona perymetryczna, przechwytywanie zdjęć twarzy, zliczanie osób, 

 klasyfikacja wykrytego obiektu (człowiek/pojazd) – perymetria, 

 systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności, 

 podgląd obrazu ONLINE (również mobilnie),  

 zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af), 

oraz rejestratora o podstawowych parametrach: 

 wejścia wideo: 16x kanałów IP 

 wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) 

 maks. bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.) 

 interfejs: 1x RS485, 1x RS232 

 interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps 

 wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu 

 podział okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16 

 zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP, SDK, CGI, PSIA 

Zadaniem Wykonawcy będzie również zintegrowanie nowego systemu sortowni wraz 

z obecnie modernizowanym systemem monitoringu na składowisku odpadów. 

 

Pytanie nr 5. 

Operator systemu kontroli ma posiadać dedykowane indywidualne stanowisko robocze 

składające się z: wysokowydajnego komputera stacji roboczej, monitora wielkoformatowego 

do podglądu trybów wielokamerowych i monitora poglądowego spot do obsługi alarmów 

i zdarzeń. Proszę o podanie minimalnych parametrów urządzeń tego stanowiska. 

Odpowiedź nr 5. 

Powinna to być stacja robocza przystosowana do ruchu ciągłego 24h/dobę, 16-32 GB RAM, 

z procesorem najnowszej generacji, dysk SSD o parametrach nie gorszych niż szybkość 

odczytu: 3500 MB/s, szybkość zapisu: 3300 MB/s i rozmiar nie mniejszy niż 500GB, 

nagrywarka DVD/RW, karta graficzna z wyjściem na dwa 2 monitory, dyski twarde 

przystosowane do pracy ciągłej, umożliwiające funkcjonowanie systemu (w tym 

magazynowanie danych) zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 

2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 

odpadów, praca w trybie RAID. Sygnał z kamer za pośrednictwem podłączonego 

koncentratora. Wyposażony w system operacyjny i oprogramowanie do obsługi monitoringu 

wizyjnego. 1 monitor do wyświetlania obrazu z kamer min. 55", 2-gi monitor min. 21" do 

standardowej pracy. Monitory przystosowane do pracy ciągłej w systemach telewizji 

przemysłowej wyposażone w wejścia HDMI. Matryce w monitorach zapewniające widoczność 

pod różnymi kątami. 

 

Pytanie nr 6. 

Oprócz stanowisk operatorskich planuje się rozmieszczenie w dyspozytorni ściany monitorów 

pozwalających na wyświetlanie kluczowych obrazów i zdarzeń dla większego grona 

obserwatorów np. w momentach sytuacji kryzysowych. Proszę o podanie minimalnych 

parametrów monitorów. 

Odpowiedź nr 6. 

Minimalne parametry monitorów to 65” full HD. Monitory przystosowane do pracy ciągłej 

w systemach telewizji przemysłowej wyposażone w wejścia HDMI. Matryce zapewniające 

widoczność pod różnymi kątami. 

 

Pytanie nr 7. 

Proszę o podanie minimalnej powierzchni magazynowania odpadów 

Odpowiedź nr 7. 

Minimalna powierzchnia magazynowania odpadów wynosi ok. 3000 m2. 

 

Pytanie nr 8. 

Proszę o podanie minimalnej powierzchni składowania odpadów 

Odpowiedź nr 8. 

Na terenie modernizowanego obiektu nie występuje powierzchnia przeznaczona na 

składowanie odpadów. 
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Pytanie nr 9. 

Czy odpady będą magazynowane lub składowane tylko w pomieszczeniach zamkniętych? 

Odpowiedź nr 9. 

Nie. Odpady będą magazynowane również m.in. w otwartych boksach magazynowych, 

kontenerach zlokalizowanych na placu sortowni. 

 

Pytanie nr 10. 

Czy odpady będą magazynowane lub składowane tylko w zbiornikach? 

Odpowiedź nr 10. 

Nie. Zamawiający nie przewiduje magazynowania ani składowania odpadów w zbiornikach. 

 

Pytanie nr 11. 

Proszę o precyzyjne określenie sposobu magazynowania lub składowania odpadów 

w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

Odpowiedź nr 11. 

Przedmiotowe Rozporządzenie nie określa sposobu magazynowania i składowania odpadów, 

a odnosi się jedynie do sposobu prowadzenia monitoringu wizyjnego takich miejsc. Na 

sortowni w Giedlarowej po modernizacji odpady będą magazynowane w strefie przyjęcia 

odpadów (oznaczonej nr 3 w załączniku nr 1 do PFU), boksach magazynowych (nr 6 

w załączniku nr 1 do PFU), kontenerach zlokalizowanych w różnych częściach placu sortowni 

(nr 7 w załączniku nr 1 do PFU). W ramach zamówienia należy przewidzieć monitoring z terenu 

działek objętych inwestycją obejmujący obiekty nr 15, 16, 17, 18, 19, 20 wskazane 

w załączniku nr 1 do PFU. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że w ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać 

monitoring wizyjny obejmujący poza miejscami magazynowania odpadów newralgiczne 

miejsca z punktu widzenia przewidzianych procesów technologicznych, stanowiska pracy 

personelu, wjazdy, wejścia do obiektów, wagę najazdową i inne – monitoring wymienionych 

miejsc nie podlega przedmiotowemu Rozporządzeniu. Zamawiający przewiduje, że 

przybliżona liczba kamer na modernizowanym obiekcie może wynieść ok. 40-50 sztuk – 

ostateczna liczba do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania. 

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 


