
 

 

Stębark, 25.11.2022 r. 

AG.373.16.2022.IS 

 

Dotyczy: Dostawy materiałów do modernizacji istniejącego monitoringu w Muzeum Bitwy pod 

Grunwaldem w Stębarku (Zamówienie nr II) w ramach projektu pn. "Zakup środków trwałych w celu 

dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej" 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie 

oferty na: 

 

      ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Szanowni Państwo, 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 

Zamawiającego: 

 

Pytanie 1. 

Zamawiający wymaga dostawy: 

11 kamer stacjonarnych Specyfikacja minimalnych wymaganych parametrów: Kamera w technologii IP 

Rozdzielczość Min (px): 2Mpix Full HD Kompresja wideo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Ilość 

strumieni wideo: 4 Ilość Klatek: 25 Obiektyw: 2.8mm Funkcje kamery: BLC, IP67, WDR Promiennik 

podczerwieni: 40m IR LED 

 Czy Zamawiający dopuszcza kamerę, która ma „ Ilość strumieni wideo: 3”? 

Odpowiedź 

 

Tak, Zamawiający dopuszcza kamerę, która ma ,,Ilość strumieni wideo:3’’. 

Pytanie 2. 

Zamawiający wymaga dostawy: 

Rejestratora do 14 kamer Specyfikacja minimalnych wymaganych parametrów: Typ produktu: Rejestrator NVR 

16 kanały HDMI Rozdzielczość (px): 12Mpix Ilość kamer IP: 16 Maksymalne pasmo dla strumieni wideo: 320 

Mb/s Ilość dysków / pojemność TB: 8/6  

Czy wykonawca ma dostarczyć również dyski twarde? Jeśli tak to ile i jakiej pojemności? 

Odpowiedź 

 

W wyposażeniu rejestratora wykonawca powinien dostarczyć  8 dysków 6 TB  

 



 

 

Pytanie 3. 

W specyfikacji kamer IP jest podane, że kamera powinna posiadać minimum 4 strumienie wideo. Niestety w 

ofertach producentów nie ma dostępnych kamer o takiej ilości strumieni wideo. 

Do czego miałyby być wykorzystywane, aż 4 strumienie wideo? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę kamer z 3 strumieniami wideo. 

Pytanie 4. 

Czy jest możliwość podania do informacji publicznej kwoty jaka zamawiający przeznaczył na 
realizacje ww. zamówienia? 

Odpowiedź 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia zostanie zamieszczona 

na stronie ogłoszenia najpóźniej przed otwarciem ofert. 

Pytanie 5. 

Jakiej marki/producenta są bieżące urządzenia systemu kamer zainstalowane na obiekcie? 

Odpowiedź 

W celu weryfikacji zainstalowanego u Zamawiającego systemu monitoringu, Zamawiający 

dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w dniu 28.11.2022 r. Wizję lokalną w dniu 28.11.2022 

r. w budynkach i na terenie Zamawiającego (adres: Stębark 70A, 14-107 Gierzwałd) Wykonawca 

może przeprowadzić w godzinach 8:00-15:00, zgłaszając się do sekretariatu Muzeum Bitwy pod 

Grunwaldem w Stębarku.    

 

  

          Z poważaniem  
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