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Gdańsk, dnia 07.05.2021 roku 

znak sprawy: ZP1/272/2/2021 

pismo nr 3 

  Wszyscy zainteresowani 

  przedmiotowym postępowaniu 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 Świadczenie usług ochrony obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach,  

 odpowiednio administrowanych i organizowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu 

 od 15.06.2021 roku do 31.03.2024 roku. 
 

Gdańsku Ośrodek Sportu (Zamawiający) niniejszym informuje, że wpłynęły zapytania do treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ), których treść Zamawiający przedstawia poniżej 

wraz z udzieloną odpowiedzią. 
 

Pytanie nr 1 

W związku z prowadzeniem przez Państwa postępowania o znaku ZP1/272/2/2021, zwracamy się  

z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w części 1 oraz w części 2, w zakresie 

doświadczenia.  

Zamawiający wymaga przedstawienia usług z zakresu stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i 

mienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co opisane jest w punkcie 

2.1.4.1 materiałów przetargowych. 

Dla części 3 Zamawiający wymaga jednak, aby przedstawić usługi w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert. 

Biorąc pod uwagę trudną rzeczywistość pandemiczną, która dotknęła również branżę ochrony osób i 

mienia, prosimy o rozszerzenie okresu w którym Wykonawca wykonywał wskazane przez 

Zamawiającego usługi jednakowo do 5 lat dla każdej części zamówienia. 

Zamawiający może być pewien, iż umiejętność właściwej realizacji usługi nie zmieni się nawet, gdy 

usługa wykonywana była 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 
 

Odpowiedź nr 1 

Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian - dla wszystkich części przedmiotowego postępowania  - 

warunki udziału odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. 

Pytanie nie wypełnia przesłanki ustawowej określonej w art. 135 ust. 1 PZP, gdyż nie dotyczy wyjaśnienia 

treści SWZ. Właśnie z powodu tego , że w ciągu ostatniego roku bardzo była ograniczona możliwość  

przeprowadzania imprez (a co za tym idzie – możliwość ich ochraniania) w odniesieniu do części nr 3 – 

bezpośrednia ochrona na imprezach, Zamawiający zwiększył okres w jakim Wykonawcy może wykazać 

się wymaganym doświadczeniem do lat pięciu. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o informację jakiego typu są kamery oraz rejestratory na obiekcie Tamka, Wydmy 1 oraz Żabi 

Kruk gdyż żaden z rejestratorów Hikvision , Dahua itp. nie posiada funkcjonalności detekcji dymu i ognia. 

Do realizacji takiego zadania potrzebne są np. kamery termowizyjne. 
 

Odpowiedź nr 2 

Zapisy dotyczące detekcji dymu i ognia zostały doprecyzowane w aktualizacji z dnia 6 maja 2021. 

Wszystkie zapisy dotyczące detekcji dymu i ognia na obiektach GOS zostały usunięte.  

 

https://bip.sportgdansk.pl/spoleczne/swiadczenie-uslug-ochrony-obiektow-oraz-zapewnienie-bezpieczen

stwa-na-imprezach-odpowiednio-administrowanych-i-organizowanych-przez-gdanski-osrodek-sportu-od

-15-6-2021-do-31-3-2024/ 
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Pytanie nr 3 

Rejestratory marki Hikvision posiadają bardzo podstawową analitykę, która poprawnie działa tylko i 

wyłącznie w bardzo dobrze przygotowanym środowisku ( brak roślinności w polu działania analityki 

kamer, brak ruchliwej drogi w polu widzenia kamer - światła przejeżdżających pojazdów oświetlające 

pole obserwacji jest interpretowane jako ruch itp. ) Należyte zabezpieczenie wymaga zastosowania lepszej 

analityki lub odpowiedniego pola widzenia kamer. 
 

Odpowiedź nr 3 

Pytanie nie wypełnia przesłanki ustawowej określonej w art. 135 ust. 1 PZP, gdyż nie dotyczy wyjaśnienia 

treści SWZ. 

 

Pytanie nr 4 

W jakiej odległości od kamery znajduje się obszar, który podlega zabezpieczaniu przez analitykę. 0-10; 

0-20; 0-30 metrów. Kamery z profesjonalną analityką o kącie widzenia około 90° działają skutecznie do 

25 metrów. 
 

Odpowiedź nr 4 

Zabezpieczany obszar znajduje się w odległości do 30 metrów od kamery. Kąty widzenia kamer można 

sprawdzić w kartach katalogowych umieszczonych na stronach internetowych producenta, na podstawie 

modeli kamer i rejestratorów doszczegółowionych w odpowiedzi  nr 7. 

 

Pytanie nr 5 

Czy w polu działania kamer, które mają być dozorowane przy użyciu analityki jest sztuczne oświetlenie.  
 

Odpowiedź nr 5 

Tak, na każdym obiekcie jest sztuczne oświetlenie. Zamawiający dodatkowo dołączył zdjęcia z kamer 

wykonane w nocy (brak zdjęć z monitoringu na obiekcie Tamka i Przystanek Tramwaju Wodnego – 

monitoring w budowie). Ze względu na użycie praktycznie tego samego sprzętu można przyjąć że obraz 

będzie analogiczny jak z załączonych obiektów.  

 

Pytanie nr 6 

Jaka jest czułość kamer 0,1; 0,01; 0,001 lux? 
 

Odpowiedź nr 6 

Czułość kamer można sprawdzić w kartach katalogowych producenta na podstawie modeli kamer i 

rejestratorów doszczegółowionych w odpowiedzi nr 7. 

 

Pytanie nr 7 

Czy kamer posiadają własny promiennik podczerwieni, jaki typ, jaki jest deklarowany zasięg promiennik 

przez producenta ( warunki laboratoryjne), jaki jest rzeczywisty zasięg w rejonie działania kamery. 
 

Odpowiedź nr 7 

Sprzęt zainstalowany na obiektach podlegających analityce: 

Żabi Kruk: 

a. Rejestrator - iDS-7732NXI-I4/X(B) 

b. Kamery - DS-2CD2T47g1-l 

 

Tamka: (monitoring w budowie) 

a. Rejestrator - NVR DS-7732NXI-I4/4S 

b. Kamery - DS-2CD2T47g1-l 

 

Budynek Ratowników Stogi: 

a. Rejestrator – DS-7716NI-I4/16P 

b. Kamery - DS-2CD2145FWD-I(S) 2,8 

 



strona 3/4 

Gdański Ośrodek Sportu |zamówienia publiczne (ZP1) | ul. Traugutta 29 | 80-221 Gdańsk 

Tel. +48 58 320 74 05 | tel. kom. +48 517 806 569 | piotr.ruta@sportgdansk.pl | www.sportgdansk.pl 

 

 

Przystanek Tramwaju Wodnego Przełom 1: (monitoring w budowie) 

a. Rejestrator – DS-7608NXI-I2/4S 

b. Kamery – DS-2CD2T85FWD-I8 (4mm) 

c. Kamery - DS-2CD2683G0-IZS(2.8-12mm) 

 

Pytanie nr 8 

Jaka jest odpowiedzialność zleceniobiorcy w sytuacji gdy dojdzie do włamania i kradzieży w przypadku 

nie wykrycia zdarzenia przez kamerę ze względu na zbyt słabą widoczność kamery i/lub brak poprawnego 

działania analityki i/lub wystąpienie zdarzenia w odległości powyżej np. 30 metrów (poza zasięgiem 

skutecznego działania kamery). 
 

Odpowiedź nr 8 

Wykonawca (zleceniobiorca) będzie odpowiadał, w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca odpowiada wyłącznie za zawinione  

działanie lub zaniechanie. 

 

Pytanie nr 9 

Zleceniobiorca nie ma wpływu na jakość kamer zamontowanych już na obiekcie. Nie zna jakości obrazu z 

kamery w ciągu dnia i nocy. Nie może odpowiadać za obszar, który jest po za faktycznym zasięgiem 

widzenia kamery. Prosimy o plan obiektu z rozmieszczeniem kamer lub zapis w umowie uwzględniający 

naszą odpowiedzialność w polu widzenia kamery i skutecznego działania analityki. 
 

Odpowiedź nr 9 

Jakość kamer można określić na podstawie kart katalogowych umieszczonych na stronach internetowych 

producenta, na podstawie modeli kamer i rejestratorów doszczegółowionych w odpowiedzi  nr 7. 

Zamawiający załącza zdjęcia z kamer na Żabim Kruku i Stogach wykonane w porze nocnej. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o zmianę zapisu w części raportowanie i zmianę na wysłanie kompletu dokumentacji w ciągu 24h 

liczone od godziny 8.00 pierwszego dnia roboczego od wystąpienia zdarzenia.  
 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w części dotyczącej raportowania na postanowienie zgodne z 

zawartym w pytaniu.  

 

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający przewiduje wynagrodzenie dla zleceniobiorcy w przypadku konieczności wykonania 

zmiany w ustawieniach i przeprogramowanie analityki w związku ze zmianą rejonu obserwacji i działania 

kamery ( przestawienie kamery, zmiana obszaru chronionego, pojawienie się lub zmiana lokalizacji 

istotnych dla zleceniodawcy elementów podlegających ochronie )  
 

Odpowiedź nr 11 

Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający jest zobowiązany do zaprogramowania analityki na każdym z 

obiektów (Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia programowania analityki w cenie składanej oferty).  

Na chwilę obecną funkcje analityki obrazu nie działają na żadnym z obiektów. 

 

Pytanie nr 12 

Czy zamawiający udzieli pełnego dostępu do konfiguracji urządzeń CCTV zarówno lokalnie jak i zdalnie. 
 

Odpowiedź nr 12 

Zamawiający udzieli dostępu do każdego z systemów CCTV zdalnie/lokalnie w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji usługi określonej przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie nr 13 

Czy zamawiający oczekuje świadczenia usługi w tym: wystawienia grupy interwencyjnej oraz posiadania 

centrum monitorowania z uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym zgodnie z ustawą oraz 
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obowiązującym rozporządzeniem  MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 

21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i 

warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Stanowiącej Załącznik do 

obwieszczenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. ( poz.992) Rozporządzenie to 

określa w §1: ustp. 2 i 3 

2) uzbrojone stanowisko interwencyjne – co najmniej jednego uzbrojonego pracownika ochrony, który po 

uzyskaniu informacji z  urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie podejmuje 

decyzję o  rodzaju środków niezbędnych do jego usunięcia; 

3) grupa interwencyjna – co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za 

pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów 

alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren 

obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na 

podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony 

osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000992/O/D20150992.pdf  

 

Odpowiedź nr 13 

Zapisy dotyczące grup interwencyjnych  doprecyzowane w aktualizacji z dnia 6 maja 2021.  

https://bip.sportgdansk.pl/spoleczne/swiadczenie-uslug-ochrony-obiektow-oraz-zapewnienie-bezpieczen

stwa-na-imprezach-odpowiednio-administrowanych-i-organizowanych-przez-gdanski-osrodek-sportu-od

-15-6-2021-do-31-3-2024/ 

 

Pytanie nr 14 

Czy o realizację zadania mogą występować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakresem ujętym 

w opisie przedmiotu zamówienia wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające Koncesje MSWiA, której 

zakres obejmuje usługę ochrony osób i mienia realizowanej w formie i zakresie: bezpośredniej ochrony 

fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego. 
 

Odpowiedź nr 14 

Zgodnie z § II pkt. 2.1.2 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający wymaga 

posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 

w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Zgodnie z § X pkt. 4.2.2 części I SWZ – Wykonawca, którego 

oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia dokumentu potwierdzającego 

posiadanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w 

formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 

 

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Zamawiający w załączeniu przekazuje ujednolicony tekst Opisu Przedmiotu Zamówienia części  

nr 4 – ochrona elektroniczna, który uwzględnia podane powyżej informacje. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych 

 z poważaniem 

 

 Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 

 Leszek Paszkowski 

 

 

Załączniki: 

Zdjęcia z kamer na Żabim Kruku i Stogach wykonane w porze nocnej – dotyczy części nr 4 – ochrona 

elektroniczna 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000992/O/D20150992.pdf
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