
1. Prosimy o podanie minimalnej ilości kamer, które może obsługiwać rejestrator, nie 

przedziału. 

Ad 1) Wymagana ilość obsługiwanych kamer to 40. 

2. Czy zamawiający dopuszcza dostawę rejestratora 32 kanałowego (możliwość rejestrowania 

wideo do 32 kamer). 

Ad 2) Wymagana jest możliwość rejestrowania wideo z 40 kamer. 

3. W celu obliczenia przestrzeni dyskowej rejestratora prosimy o podanie parametrów 

zapisywanego strumienia danych tzn. jaka ma być max. rozdzielczość oraz poklatkowości 

w jakiej zapisywane będą obrazy wideo. 

Ad 3) Wymagana maksymalna rozdzielczość wyjść to HDMI 2, VGA 2: 1080P (1920x1080).  

Wymagana ilość klatek na sekundę to 15. 

4. Czy na etapie tego zadania rejestrator musi być dostarczony z dyskami do zapisu dla 

istniejących 12 kamer (Wawelno+ Komprachcice) z możliwością rozbudowy w przyszłości 

o dyski dla planowanych dodatkowych kamer? 

Ad 4) Dyski do zapisu z 20 kamer – z możliwością rozbudowy do 40 kamer w przyszłości. 

5. Czy na etapie tego zadania rejestrator musi być dostarczony z dyskami do zapisu dla 

istniejących 5 kamer (Komprachcice) z możliwością rozbudowy w przyszłości o dyski dla 

planowanych dodatkowych kamer? 

Ad 5) Jak ad 4. 

6. Czy na etapie tego zadania rejestrator musi być dostarczony z dyskami do zapisu dla 

planowanych 30-40 kamer? 

Ad 6) Jak ad 4. 

7. Dot. zapisu „dostarczenie rozwiązania technologii przesyłu sygnału monitoringu z 7 kamer 

w miejscowości Wawelno do serwerowni w Urzędzie Gminy w Komprachcicach” Czy 

Zamawiający posiada infrastrukturę, z której można korzystać w ramach przesyłania sygnału? 

Jeśli tak to jaką? 

Ad 7) Jak opisano, posiadamy jedynie nadajniki/odbiorniki Ubiquiti airMax NanoStation Loco M5 

przy kamerach w Wawelnie. Do decyzji oferenta należy, czy proponowane przez niego 

rozwiązanie uwzględni wykorzystanie tychże nadajników lub odbiorników, czy też nie uwzględni. 

8. Dot. zapisu „dostarczenie rozwiązania technologii przesyłu sygnału monitoringu z 7 kamer 

w miejscowości Wawelno do serwerowni w Urzędzie Gminy w Komprachcicach” Czy są 

technologie przesyłu sygnału, których Zamawiający nie dopuszcza? 

Ad 8) Nie ograniczamy rozwiązań technologicznych, wymagamy tylko by były dopuszczalne przez 

Polskie Normy i przez obowiązujące przepisy prawa. 



9. Dot. zapisu „dostarczenie rozwiązania technologii przesyłu sygnału monitoringu z 7 kamer 

w miejscowości Wawelno do serwerowni w Urzędzie Gminy w Komprachcicach” Po czyjej 

stronie mają być opłaty za przesył danych? 

Ad 9) Opłaty za przesył danych są kosztem Zamawiającego. 

10. Dot. zapisu „dostarczenie rozwiązania technologii przesyłu sygnału monitoringu z 7 kamer 

w miejscowości Wawelno do serwerowni w Urzędzie Gminy w Komprachcicach”. Na jaki 

minimalny okres Wykonawca ma zapewnić technologie przesyłu sygnału monitoringu? 

Ad 10) Każdy oferent sam deklaruje okres gwarancji, czyli między innymi w jakim okresie 

zapewnia technologię przesyłu sygnału monitoringu. 
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