Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Piłsudskiego 63a
34-500 Zakopane
NIP 736-000-78-64

Zakopane, 06.11.2018

GSL Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 77
41-500 Chorzów
Dot.: Odpowiedzi na pytania z dnia 05.11.2018 r. dot. postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na "Zakup i montaż systemu monitoringu pogody"

ad 1. Elementy systemu czyli monitor i player zostaną zamontowane w następujących lokalizacjach :
1. Centrala TOPR ul. Piłsudskiego 63a Zakopane
2. Stacja BP Zakopane
3. Górna stacja kolejki PKL Kasprowy Wierch
4. Schronisko w Morskim Oku
5. Schronisko w Roztoce
6. Schronisko 5 Stawów
7. Schronisko Hala Gąsienicowa
8. Hotel Górski Kalatówki
9. Schronisko Kondratowa
10. Schronisko na hali Ornak
11. Schronisko na Polanie Chochołowskiej
12-15. Lokalizacje na dzień dzisiejszy nie ustalone. Miejsce montażu znajdować się będzie na terenie
miasta Zakopane. W przypadku gdyby miejsce to nie zostało określone do czasu rozpoczęcia montażu
elementów systemu przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązuje się do montażu w późniejszy
terminie we własnym zakresie.
ad 2. Zamawiający nie zamierza kupować serwera. Celem Zamawiającego jest zakup usługi hostingu
serwera na okres 5 lat.
ad 3. Nie dotyczy
ad 4. Dane z pomiarów meteorologicznych przesyłane i przechowywane są w innych systemach
informatycznych Zamawiającego. Systemy te na potrzeby ekranów multimedialnych generują stronę
internetowa z danymi meteo.
ad 5. Dane do zewnętrznych odbiorców nie będą wysyłane.
ad 6. Zamawiający nie określa szczegółowo wymogów co do zabezpieczenia transmisji danych
pomiędzy elementami sieci. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania rozwiązań
zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa elementów sieciowych odpowiadający dzisiejszym
standardom bezpieczeństwa.

ad 7. Przekazanie dokumentacji stacji meteorologicznych nie jest celowe ponieważ to Zamawiający
poprzez swoje systemy informatyczne przygotowuje dane meteorologiczne w taki sposób aby można
je było wyświetlić na ekranach multimedialnych.
ad 8. Zapewnienie komunikacji sieciowej w miejscach instalacji ekranów multimedialnych pozostaje
po stronie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia playerów wyposażonych w
interfejsy komunikacyjne Ehternet i WiFi.
ad 9. Nie dotyczy
ad 10. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów abonamentów teleinformatycznych w miejscu
montażu osprzętu.
ad 11. Nie dotyczy
ad 12. W ramach zadania Wykonawca nie ma do wykonania żadnych prac budowlanych. Miejsca
instalacji ekranów wyposażone są w uchwyty do montażu monitorów , gniazdka instalacji
elektrycznej.
Z poważaniem,
Rafał Kubin

