
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
ul. Śmidowicza 69 

81-127 Gdynia 

Gdynia dnia 04.04.2017 r. 

Dotyczy: postępowania nr 29/ZPIJ 7 Remont pomieszczeń dydaktycznych Il piętra w budynku 
nr 5 ( 21 O, 211, 212) w systemie „ zaprojektuj i wybuduj " na terenie Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni 

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 963 , w dniu 31.03.2017 r. otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ 
i udzielił następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1 
Czy po zlikwidowaniu tablicy rozdzielczej znajdującej się w korytarzu wykonawca ma 
uwzględnić koszt zabudowania wnęki? 
Od powiedź 1: 
Wykonawca ma uwzględnić koszt zabudowy wnęki po wymontowaniu starej tablicy 
rozdzielczej 

Pytanie 2 
Czy ekran i projektor należy wycenić? Jeżeli tak, proszę o podanie parametrów urządzeń 
Odpowiedź 2: 
Ekran do projektora należy uwzględnić w wycenie. 
Projektor nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 3 
Proszę o podanie parametrów kamer dookólnych (zestaw do monitoringu) 
Odpowiedź 3: 
Zasilacz - Zasilanie za pośrednictwem sieci Ethernet znamionowe napięcie 48 VDC 
PoE -IEEE 802.3af (802.3at typ 1) 
Sensor - CMOS 1/2.3" 
Całkowita rozdzielczość przetwornika -12 MPX 
Używane piksele - 2640 x 2640 
Zakres dynamiki - 92 dB WDR (92+ 16 dB z funkcją Intelligent Auto Exposure) 
Kompresja obrazu - H.264 (MP); M-JPEG 
Całkowite opóźnienie sygnału IP - Min. 120 ms, maks. 340 ms 
lnterwał kodowania - 1 _,__ 25 [30] kl.Is 
Tryb dualny - Kolorowy, Monochromatyczny, Automatyczny 
Regulowane ustawienia obrazu - Kontrast, nasycenie, jasność 
Balans bieli - 2500 do I O OOOK, 4 tryby automatyczne (standardowy, SON/SOX, 
podstawowy, kolor dominujący), tryb ręczny i tryb stałego poziomu 
Migawka - Automatyczna elektroniczna migawka (AES), Stały poziom, Migawka domyślna 
Ostrość - Regulowany poziom zwiększenia ostrości 
Kompensacja tła - Wył. I Wł. I Intelligent Auto Exposure (BLC) 
Poprawa kontrastu - Wł./wył. 
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Redukcja szumów - Funkcja lntelligent Dynamie Noise Reduction z osobną regulacją 
czasową i przestrzenną 
Technologia lntelligent Defog - Funkcja lntelligent Defog automatycznie reguluje parametry 
obrazu, aby zapewnić jego najlepszą możliwą jakość w warunkach ograniczonej 
przejrzystości powietrza( możliwość przełączania) 
Analiza ruchu w strumieniu wizyjnym - System MOTION+ 
Obiektyw - Obiektyw stałoogniskowy z korekcją podczerwieni 2,1 mm, F2.8 
Mocowanie obiektywu - Do płytki 
Sterowanie przysłoną - Przysłona stała 
Pole widzenia 360° 
Wejście foniczne - Wbudowany mikrofon (może być trwale wyłączony) 
Wewnętrzna pamięć RAM - Rejestracja 10 sprzed wystąpieniem alarmu 
Gniazdo karty pamięci - Obsługa kart SDHC do 32 GB/SDXC do 2 TB (do zapisu w formacie 
HD zalecana jest karta SD klasy 6 lub wyższej) 
Konfiguracja urządzenia - Za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub programu 
Configuration Manager 
Protokoły sieciowe - IPv4, 1Pv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3 , 
ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP), SNMP (Vl , MIB-II), 
802.lx, DNS, DNSv6, DDNS(DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP 
(SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication 
Szyfrowanie - TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (opcjonalnie) 
Sieć Ethernet - 1 Oil OO Base-T, z automatycznym wykrywaniem, komunikacja pół- lub 
pełnodupleksowa 

Połączenia - ONVIF Profile S, Auto-MDIX 
Wymiary - 158 x 33 mrn 
Waga - 445 g 
Temperatura pracy - Od -20°C do +.1-0°C 
Odporność - IK6 

Pytanie 4 
W związku z odpowiedzią na pismo nr 1 proszę podać: 

a. wymiary okien w obrębie projektowanych pomieszczeń 
b. szerokość parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz materiał, z których mają być 

wykonane 
c. wysokość remontowanych pomieszczeń od poziomu posadzki do spodu sufitu 

podwieszanego oraz od poziomu posadzki do spodu stropu 
Odpowiedź 4: 
Wymiary okien w świetle ościeży - szer. 141 cm, wys. 160 cm„ 
Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze białym o szerokości - 20 cm. 
Parapety wewnętrzne z postformingu o szerokości - 28 cm. 
Wysokość pomieszczenia od poziomu posadzki do spodu sufitu podwieszonego - 292cm. 
Wysokość pomieszczeń od poziomu posadzki do spodu stropu - 31 O cm. 

B.Adamczak 261 262 537 
04.04.2017 r. 
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