
 
Urząd Gminy w Rewalu     Rewal 2007-05-07 
Ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
 

Do: 
Uczestnicy postępowania o udzielenie  

BUS/341/05/01/07     zamówienia publicznego 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „ Dostawa urządzeń do monitorowania ruchu drogowego wraz z 

oprogramowaniem umożliwiającym przetwarzanie danych w postępowaniach o wykroczenia. 
 

Uprzejmie informujemy, na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych  (Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 ze zm.),  że do Zamawiającego 

wpłynęły poniższe pytania 
       
„W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę urządzeń do monitorowania ruchu drogowego 

wraz z oprogramowaniem  zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie I podpunkt 9 zamawiający określił parametry 

identyfikacyjne , które muszą być umieszczone w tle zdjęcia takie jak: nr urządzenia, 

zmierzoną prędkość obowiązujące ograniczenie prędkości , datę i godzinę pomiaru, 

lokalizację pomiaru, kierunek pomiaru. Zamawiający nie określił precyzyjnie, czy godzina 

ma być określona z dokładnością do minuty i sekundy . Pragniemy zwrócić uwagę, że 

urządzenia mogą zarejestrować w ciągu minuty do 120 zdarzeń drogowych i istnieje 

konieczność precyzyjnego określenia czasu dokonania wykroczenia przez kierującego 

pojazdem. 
2. W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie I podpunkt 20 zamawiający określił moc lampy 

błyskowej na poziomie 500 Ws. Pragniemy zwrócić uwagę , że nie są nam znane przypadki 

stosowania tak dużych mocy w lampach błyskowych stosowanych w fotoradarach. 

Jednocześnie stawiamy pytanie, czy faktycznie zamawiający życzy sobie lampę błyskową o 

mocy 500 Ws , czy jest to może tylko błąd w druku ? 
3. W opisie przedmiotu w punkcie III zamawiający określił, że obudowa masztu ma być 

klimatyzowana. Czy zamawiający miał na myśli urządzenie podczymujące stałą, zadaną 

temperaturę wewnątrz urządzenia wyznaczoną, przez użytkownika , czy miał na myśli 

wentylację zapewniającą jedynie ruch powietrza wewnątrz ?”                  

Zamawiający odpowiada. 
Ad. 1  
Urządzenie winno podawać wszystkie elementy identyfikujące czas zdarzenia - również minutę i 

sekundę wykonanego zdjęcia. 
Ad. 2  
Lampa błyskowa winna być o mocy 300 Ws. 
Ad. 3 
Maszt musi być klimatyzowany tj. zapewniający stałą, zadana przez obsługę temperaturę wewnątrz 

urządzenia. 
 
 
        Za Zamawiającego 
 
        Sekretarz Komisji Przetargowej 
        Tomasz Bartkowski 


