……………………
/pieczątka Zamawiającego/

Bytom, dnia 30 grudnia 2009 r.

Nr sprawy PN/20/09

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji
personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu sportowego w Bytomiu przy ul.
Olimpijskiej”
Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1 - informuje o
zapytaniach złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o następującej treści :
1. Czy Zamawiający przewiduje stosowanie biletów jednorazowych z kodem kreskowym?
Odp. Nie .
2. Jakiej szerokości ma być szlaban?
Odp. 4 m.
3. Czy Zamawiający przewiduje drukowanie w systemie faktur'? Jeśli tak to czy w ofercie należy
przewidzieć drukarkę laserową?
Odp. Nie . Faktury wypisywane będą poza systemem.
4. Czy czytniki zainstalowane w konstrukcji kołowrota mają mieć możliwość czytania kodów
kreskowych lD i 2D, aby zapewnić uniwersalność systemu i możliwość wykorzystania do również
na innych imprezach, niż tylko rozgrywki Ekstraklasy?
Odp. Nie.
5. Bardzo proszę o udostępnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Odp. Tryb odbiorów został określony w Zał. Nr 4 do SIWZ Ogólne Warunki Umowy,
zaś w Dokumentacji Technicznej ujęto zapisy dotyczące technologii wykonania
przedmiotu zamówienia.
6. Bardzo proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej, ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ-u
(dokumentacji technicznej) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji wejścia-wyjścia z
systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym. Z udostępnionej przez
Zamawiającego dokumentacji nie można opracować i wycenić np. wszystkich prac kablowych
niezbędnych do wykonania systemu oraz zakresu demontażu i poprawek ogrodzenia po
zainstalowaniu kołowrotów oraz innych prac ziemnych i montażowych. Nie jest nawet znane
rozmieszczenie kołowrotów na obiekcie.
Odp. Wizja lokalna jest możliwa w każdym terminie ( codziennie od godz. 8.00 do 16.00)
uzgodnionym z Zamawiającym. Zamieszczone dokumenty (SIWZ + załączniki )
pozwalają na wycenę oraz opracowanie oferty.
7. Bardzo proszę o zmianę zapisów SIWZ pkt. V. 2: warunki szczegółowe stawiane przystępującym
do przetargu: „Przez system identyfikacji kibica i kontroli wejść na obiekty sportowe Zamawiający
rozumie system spełniający następujące wymagania:
- zasadnicza identyfikacja kibica odbywa się przy za kupie biletu z wykorzystaniem skanerów z
samowyzwalaczem oraz automatycznym rozpoznawaniem znaków, które pobierają dane zgodnie z
ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych"
- "dla osób nieletnich lub nie posiadających dowodów tożsamości wizerunki twarzy są pobierane w
czasie wydawania kart wejściowych za pośrednictwem kamery cyfrowej w czasie nie
przekraczającym 10 s."
Przedmiotem postępowania nie jest dostarczenie systemu sprzedaży biletów. toki system zgodnie z
informacjami zawartymi w dokumentacji już na obiekcie istnieje i z umieszczonych przez
Zamawiającego danych dotyczących wyposażenia stanowiska kasjerskiego wynika, że ani obecnie
na obiekcie nie ma skanerów z samowyzwalaczem, ani nie są one przedmiotem niniejszego
postępowania, podobnie jak kamery cyfrowe do pobierania wizerunku osób nieletnich.

Przedmiotem postępowania jest dostarczenie systemu wejścia-wyjścia oraz wyposażenia stanowisk
kasowych do współpracy z istniejącym systemem sprzedaży biletów a nie system sprzedaży
biletów. Nie jest zasadne więc wymaganie od Wykonawcy legitymowania się referencjami
dotyczącymi stosowania skanerów z samowyzwalaczem i kamer cyfrowych.
Odp. Zamawiający podtrzymuje warunek wymieniony V.2 SIWZ ze względu na zakres
przedmiotu zamówienia m.in. w zakresie dostawy licencji na stanowiska kasowe
umożliwiające zastosowanie m.in. skanerów z samowyzwalaczem i kamer cyfrowych.
8. Czy Inwestor posiada obecnie jakiekolwiek pozwolenia na budowę związane z przetargiem?
Odp. Przedmiot zamówienia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę .
9. Czy jeśli Inwestor nie posiada pozwoleń na budowę, to po czyjej stronie będzie leżało uzyskanie
takich pozwoleń - Inwestora czy Wykonawcy?
Odp. Przedmiot zamówienia nie obejmuje uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń.
10. Bardzo proszę o udostępnienie aktualnych uprawnień projektanta sprawdzającego w zakresie
robót elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego. Bardzo proszę również o dołączenie do uprawnień kserokopii opłaconych składek
za bieżący okres.
Odp. Wymagane uprawnienia odpowiednich osób znajdują się w posiadaniu Zamawiającego
11.Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie jakie ma być wyposażenie stanowisk kasowych
dostarczonych w przedmiotowym zamówieniu? W dokumentacji technicznej jest napisane że ma
ono być identyczne jak na stanowiskach kasowych zainstalowanych obecnie czyli (stanowisko
komputerowe, drukarka fiskalna, drukarka termiczna do wydruku biletów papierowych. licencja
oprogramowania stanowiska kasowego, licencja systemu Windows XP).W przedmiarze robót brak
jest natomiast drukarki termicznej do wydruku biletów papierowych. Bardzo proszę o ewentualne
poprawienie przedmiaru robót.
Odp. Wycenę oferty należy uzupełnić o koszt drukarki termicznej.
12. Ponieważ aktualnie nie ma jeszcze ostatecznych wymagań Ekstraklasy dotyczących stadionów
piłkarskich i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, to czy po ukazaniu się ostatecznych
wymagań, Wykonawca będzie zobowiązany na przystosowanie systemu do tych wymagań. Czy
takie przystosowanie będzie musiał wykonać za darmo w ramach udzielonej gwarancji?
Odp. Tak.
13.Czy instalacja kablowa, którą należy wykonać w ramach niniejszego Zamówienia ma być potem
wykorzystana po remoncie stadionu do docelowego systemu kontroli wejścia-wyjścia?
Odp. Tak.
14.Skoro przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu wejścia - wyjścia, bardzo proszę o
informację na temat wymagań i elementów kontroli wyjścia kibiców, które należy uwzględnić w
wycenie oferty?
Odp. Informacje dotyczące powyższych kwestii są zawarte w SIWZ
15.Na stronie 7 dokumentacji technicznej w akapicie DOBÓR KABLA w tabeli Rozdzielni RG-1KO-GG jest ujęta pozycja bramka uchylna, która nie jest przedmiotem zamówienia. Proszę o
doprecyzowanie informacji o jaką bramkę uchylną chodzi i czy należy ująć ją w ofercie?
Odp. Należy wykreślić pozycję „bramka uchylna” z tabeli Rozdzielni RG-1-KO-GG
16.Bardzo proszę o udostępnienie schematu obiektu z zaznaczonymi lokalizacjami : kołowrotów,
rozdzielni, stanowisk kasowych i serwerowni.
Odp. Odpowiednie dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
17. „W obiekcie funkcjonuje w chwili obecnej system biletowy OLIMP firmy WASKO.
Zamawiający wymaga, aby system wejścia-wyjścia współpracował z tym systemem” Bardzo
proszę o udostępnienie wszelkiej dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu biletowego
OLIMP , aby Oferent mógł sprawdzić możliwość zintegrowania w/w systemu z proponowanym
rozwiązaniem.
Odp. Odpowiednie dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego ( Dokumentacja Stanowiska Kasowego )
18. Str. 13 Dokumentacji Technicznej „Okablowanie należy rozprowadzić zgodnie z załączonymi
rysunkami” Bardzo proszę o udostępnienie tych rysunków wymienionych w dokumentacji
technicznej.
Odp. Odpowiednie dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

19.Bardzo proszę o wskazanie drugiego alternatywnego rozwiązania proponowanych rozwiązań
urządzeń ujętych w specyfikacji technicznej kluczowych elementów systemu, gdyż
przedstawione wymagane parametry techniczne szczególnie drukarki fiskalnej spełnia jedynie ta
wpisana w dokumentację projektową, a zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
powinno być na rynku przynajmniej dwóch producentów wymaganego sprzętu o danych
parametrach technicznych.
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tożsamej drukarki fiskalnej o następujących
parametrach minimalnych:
- wydruk - min. 20 linii na sekundę
- wyświetlacz LCD: min. 3 wiersze
- możliwość wprowadzania min. 2 stawek PTU
- możliwość wprowadzenia towarów zawierających do 40 znaków
- zasilanie z sieci 230 V
- wyposażona w zasilanie awaryjne
- złącze komunikacyjne USB oraz RS

20.Czy do oferty należy dołączyć przedmiar robót? Jeśli tak, to czy Oferent który proponuje
rozwiązanie równoważne może wypełnić własny przedmiar robót? Jeśli nie to jak należy
uzupełnić w dostarczonym przedmiarze pozycje, które nie występują w rozwiązaniu
równoważnym bądź są to inne urządzenia?
Odp. Do oferty należy załączyć wycenę w postaci tabeli elementów rozliczeniowych zgodną
z poniższym podziałem:
a) System kontroli wejść i sprzedaży biletów
b) Urządzenia SKD
c) Infrastruktura kanalizacji teletechnicznej
Ponadto Zamawiający oczekuje przedstawienia zestawienia zastosowanych materiałów wg tabeli
„Zestawienie Elementów” zamieszczonej na stronie 18 i 19 Dokumentacji Technicznej
uzupełnionej o kolumny:
a. Producent
b.

Model

c. Wartość
Poniżej przykładowa tabela:
Lp

Opis produktu

Jednostk
a miary

Producent

Model

Wartość
(pln)

1
2

21.Bardzo proszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 07.01.2009, gdyż w terminie 10 na
przygotowanie oferty, które Zamawiający przewidział, gdzie 5 dni jest dniami ustawowo
wolnymi od pracy jest niemożliwe rzetelne przygotowanie oferty na taki zakres prac
przewidziany w przedmiotowym postępowaniu.
Odp. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 04.01.2010 r.

22.Czy czytniki montowane na furtach mają czytać tylko karty zbliżeniowe, jeżeli tak to w jakim
celu stanowiska kasowe są wyposażone w drukarki biletów.
Odp. Wyjaśnienie znajduje się w załączniku Dokumentacja Stanowiska Kasowego.
23.W związku z koniecznością weryfikacji możliwości integracji z systemem sprzedaży biletów i
zapoznaniem się z dokumentami, które powinna dostarczyć firma Wasco prosimy o przesunięcie
terminu składania ofert.
Odp. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 04.01.2010 r.

24.Gdzie mają być przechowywane informacje o wszystkich zdarzeniach związanych z kontrolą
dostępu skoro w systemie nie przewidziano serwera dla systemu.
Odp. Pkt. 3.2.2 Dokumentacji technicznej zawiera niezbędne informacje w zakresie
elementów systemu elektronicznej kontroli wejść. Informacje o wszystkich
zdarzeniach dotyczących kontroli dostępu znajdują się w Kontrolerze Centralnym
25. Proszę o przedstawienie zaleceń spółki Ekstraklasa S.A
Odp. Dokument „System Ekstraklasa Wytyczne dla klubów” stanowi załącznik do
niniejszego pisma i zostanie jednoczasowo z nim umieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego .
26. Proszę o przedstawienie zaleceń PZPN w sprawie wymogów techniczno –organizacyjnych.
Odp. Materiały PZPN znajdują się na stronie tej organizacji pod adresem :
http://www.pzpn.pl/dokumentywew.php
27. Jaka jest możliwość integracji z systemem biletowym, prosimy o udostępnienie dokumentacji
od firmy Wasko.
Odp. Wymagana dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego
(Dokumentacja Stanowiska Kasowego)
28. Licencja jakiego oprogramowania do sprzedaży biletów ma się znajdować na stanowiskach
kasowych .
Odp. Licencja oprogramowania stanowiska kasowego zgodnego z wymaganiami SIWZ.
29. W specyfikacji technicznej systemu wejścia - wyjścia z systemem identyfikacji
personalnej oraz systemem kasowym, w zestawieniu elementów na stronie 19
Materiały Eksploatacyjne pkt. 1, Zamawiający wyspecyfikował "UPS 20kVA/16kW
15 min podtrzymanie z bypass’em", podczas gdy wyliczenia zawarte w niniejszej
dokumentacji wskazują na UPS o następujących parametrach: UPS 6kVA/4,2kW
15 min podtrzymanie z bypass'erm. Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, ze
Zamawiający opisując tabelę miał na myśli "UPS 6kVN4,2kVI./ 15 min podtrzymanie z
bypass'erm"
Odp. Zamawiający potwierdza domniemanie dotyczące parametrów wymaganego UPSa,
tj. UPS 6kVA/4,2KW oraz 15 minutowe podtrzymanie z ByPassem.
30.W specyfikacji technicznej systemu wejścia – wyjścia z systemem identyfikacji
personalnej oraz systemem kasowym. na stronie 4 Zamawiający napisał, że czas podtrzymania
UPS potrzebny na bezpieczne zakończenie rozpoczętych działań w systemie wynosić ma 12
minut, tymczasem na stronie 5 ww. specyfikacji Zamawiający pisze o 14 minutowym zasilaniu
awaryjnym. Na stronie 13 specyfikacji technicznej systemu wejścia - wyjścia z systemem
identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym, Zamawiający pisze o 15 minutowym
podtrzymaniu zasilania systemu. Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że
Zamawiający we wszystkich wymienionych przypadkach miał na myśli 15 minutowe
podtrzymanie zasilania systemu.
Odp. Zamawiający potwierdza domniemanie dotyczące czasu podtrzymania napięcia UPS
wynoszące min. 15 minut

Przewodniczący Komisji Przetargowej
………………………………
Andrzej Filuba

