
Nr sprawy SM.WKiL.341/1/8184/18 
 Płock, dnia 22 marca 2019 roku  

 

 

Wykonawcy  
 
 
dot.: postępowania przetargowego pn. Najem zaprojektowanego, wybudowanego, 
zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się 
z 115 punktów kamerowych.  

 
Zamawiający – Straż Miejska w Płocku, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, (Dz. U. z 2018 roku, poz.1986 ze zm.) dokonał zmian w nw. dokumentach przetargowych:  
 

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
2) Dziale II – Opis przedmiotu zamówienia. 
3) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu 

zamówienia.  
4) Dziale III – Wzór umowy. 
5) Załączniku Nr 3 – Formularz oferowanych urządzeń.  

 

oraz na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytania 

skierowanego do Zamawiającego w dniu 18 marca 2019 roku o godz. 15:08 wraz z udzieloną 

odpowiedzią: 

Pytanie 1 

W rozdziale 1 „Wstęp”, Programu-Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), załącznika do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w pkt. 1.7.6. Zamawiający wyspecyfikował minimalne 

parametry, jakie powinno spełniać Oprogramowanie. W wykazie parametrów Zamawiający wskazał 

„ochronę eksportowanych nagrań za pomocą znaku wodnego”. W obecnych czasach różni producenci 

oprogramowania, stosują różne metody ochrony eksportowanych nagrań wideo. Wielu producentów 

odeszło od ochrony nagrań za pomocą znaku wodnego na rzecz innych technologii, które umożliwiają 

m.in. analizę sum kontrolnych. Prosimy o informację, czy Zamawiający wskazał znak wodny jako 

przykład jednego z możliwych środków ochrony eksportowanych nagrań i umożliwia zastosowanie 

także innych technologii, które zabezpieczą nagrania przed ingerencją.  

Odpowiedź na pyt. 1  

Zamawiający rozumie ten zapis w taki sposób, że dostarczone oprogramowanie zarządzania obrazem 

i nagrywania musi być wyposażone w mechanizmy zabezpieczające tworzone archiwum przed 

integracją osób trzecich poprzez zmianę zawartości. A ewentualna ingerencja w archiwum lub pliki 

archiwum musi być wykryta przez oprogramowanie dostarczone przez wykonawcę. Przy czym 

oprogramowanie do wykrycia takiej ingerencji nie musi być na stałe zintegrowane z dostarczonym 

oprogramowaniem. Może być np. generowane osobno przy tworzeniu plików eksportu do pobrania. 

Użyta metoda informatyczna do spełnienia tej funkcjonalności może być dowolna. 

 

 



Rozdział XI pkt. 1 i 2 SIWZ, otrzymał nowe brzmienie: 
 

„1. Ofertę należy złożyć za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia  
10.04.2019 roku  do godz. 10:00. 

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2019 roku, o godzinie 13:00” w siedzibie Straży Miejskiej  
w Płocku ul. Otolińskiej 10, pok. nr 1. 

 
Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Pzp informuje, iż przekazał w dniu  
22.03.2019 roku Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia (sprostowanie) dotyczące 
sekcji IV.2.2 i IV.2.7) w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


