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    ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA 

 
 
 
Dot. Przetargu nieograniczonego na „Dostawę fotoradaru dla StraŜy Miejskiej W ęglińca 
i Pieńska”. 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego 
wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji. Niniejszym udzielam wyjaśnień. 

 
PYTANIE NR 1  
Czy zamawiający będzie rozpatrywał ofertę z nowoczesnym urządzeniem posiadającym 
matrycę kolorową o rozdzielczości powyŜej 5 mln. pikseli? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1  
Tak. 
 
PYTANIE NR 2  
Czy zamawiający będzie rozpatrywał ofertę z urządzeniem, które posiada jedno 
niezaleŜne źródło zasilania – zespół zasilania akumulatorowego? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2  
Nie. 
 
PYTANIE NR 3  
Czy zamawiający będzie rozpatrywał ofertę z urządzeniem pracującym w zakresie nw. 
temperatur: 
1. (-100C ÷ + 600C) w przypadku wersji przewoźnej ze statywem, wersji kontenerowej 

oraz wersji stacjonarnej z masztem i obudową bez klimatyzacji. 
2. (-300C ÷ + 600C) w przypadku wersji stacjonarnej z masztem i obudową 

klimatyzowaną. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3  
Patrz modyfikacja siwz.  
 
PYTANIE NR 4  
Czy zamawiający będzie rozpatrywał ofertę z autonomicznym przyrządem 
bezobsługowym zamontowanym w pojeździe, przystosowanym do prowadzenia 
pomiarów z pobocza drogi podczas postoju pojazdu z fotoradarem, umoŜliwiającym 
wykonywanie zdjęć przy otwartej klapie bagaŜnika w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych, przy zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej opadami 
atmosferycznymi – np.: deszcz, śnieg? 
 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4  
Tak ale z jednoczesnym spełnieniem warunku określonego w rozdziale I.FOTORADAR 
w pkt.  14  załączniku nr 1 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia. 
 



PYTANIE NR 5  
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie równowaŜne w zakresie parametru 
rozdzielczości i głębi koloru, np., odpowiednio wysoka ilość w kadrze dające ten sam 
efekt dla spełnienia wymagań dot. zarejestrowanego zdjęcia  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5  
Tak. 
 
PYTANIE NR 6  
Czy Zamawiający dopuszcza, aby fotoradar współpracował zamiast z lampą błyskową z 
nieoślepiającą lampą na podczerwień? Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze z uwagi na 
brak efektu oślepienia kierowców. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6  
Tak. 
 
PYTANIE NR 7 
Fotoradar ma umoŜliwiać pracę w zakresie temperatur od – 150 C do + 600 C. Ze 
spotykanych obecnie fotoradarów Ŝaden nie ma w zatwierdzeniu typu takiego zakresu 
temperatur. Czy Zamawiający przyjmuje Ŝe warunek siwz jest spełniony jeŜeli pomiar jest 
robiony z wewnątrz pojazdu gdzie temperatura pozwala na pracę fotoradaru zgodnie z 
zatwierdzeniem typu a temperatura na zewnątrz wynosi – 150C? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7 
Patrz modyfikacja siwz.  
 
PYTANIE NR 8 
Czy zamawiający dopuści głębie koloru: 2x8 bit lub 14 bitów? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8  
Nie.  
 
PYTANIE NR 9 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące w zakresie temperatur od – 100 C do + 
600 C. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 
Patrz modyfikacja siwz.  
 
PYTANIE NR 10 
Czy zamawiający dopuści urządzenie przystosowane do pomiarów z pobocza drogi, w 
samochodzie przy otwartej lub zamkniętej klapie tylnej bez konieczności wykonywania 
pomiarów podczas jazdy z przedniej lub tylnej szyby?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4  
 


