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Wykonawcy 
     wg rozdzielnika 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Zakup fotoradaru wraz z komputerem i oprogramowaniem oraz pojazdem 

przystosowanym do jego przewozu i obsługi”. 

 

 

W związku z prowadzony, przetargiem pn. „Zakup fotoradaru wraz z komputerem i 

oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi” do 

Zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 

 

PYTANIE 1: 
„Czy Zamawiający będzie rozpatrywał ofertę z autonomicznym przyrządem bezobsługowym 

przystosowanym do pracy w następujących wersjach: 

 

− wersja przewoźna ze statywem, w skład której wchodzą: fotoradar (blok radarowy, blok 

optyczny i blok komputera), lampa błyskowa, zespół zasilania akumulatorowego 12 V DC 

oraz dwa statywy; 

− wersja przewoźna samochodowa, w skład której wchodzą: fotoradar (blok radarowy, blok 

optyczny i blok komputera), lampa błyskowa, zespół zasilania akumulatorowego 12 V DC 

oraz specjalny statyw samochodowy; (wersja nie posiada możliwości pomiaru podczas 

jazdy pojazdem) 

− wersja stacjonarna z masztem i obudową klimatyzowaną, w skład której wchodzą 

fotoradar (blok radarowy, blok optyczny i blok komputera), zespół zasilania sieciowego 

230 V AC, maszt, obudowa klimatyzowana i lampa błyskowa; 

− wersja stacjonarna z masztem i obudową bez klimatyzacji, w skład której wchodzą: 

fotoradar (blok radarowy, blok optyczny i blok komputera), zespół zasilania 

akumulatorowego 12 V DC, maszt, obudowa bez klimatyzacji i lampa błyskowa; 

 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający będzie rozpatrywał ofertę z następującą wersją: 

− wersja przewoźna samochodowa, w skład której wchodzą: fotoradar (blok radarowy, blok 

optyczny i blok komputera), lampa błyskowa, zespół zasilania akumulatorowego 12 V DC 

oraz specjalny statyw samochodowy; (wersja nie posiada możliwości pomiaru podczas 

jazdy pojazdem) 

 

PYTANIE 2 
„Czy Zamawiający będzie rozpatrywał ofertę z urządzeniem, które posiada zakres pomiarowy 

od 20 do 250 km/ h z wartością działki elementarnej co 1 km/ h?” 

 

 



ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający będzie rozpatrywał ofertę, ponieważ urządzenie to mieści się w przedziale 

określonym w SIWZ. 

 

PYTANIE 3 
„Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli dostawy dotyczyły fotoradarów i 

masztów, wraz z komputerami i oprogramowaniem w wersji przewoźnej samochodowej 

wyposażonej w specjalny statyw samochodowy ale bez pojazdu przystosowanego do ich 

przewozu?” 

 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dokona modyfikacji pkt. V ppkt. 2.3. oraz pkt. VI ppkt. 1.4. Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianę tę prześle do Wykonawców oraz zamieści na 

stronie internetowej http://www.czechowice-dziedzice.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Komendant Straży Miejskiej 

    Mirosław Janko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na „Zakup fotoradaru wraz z komputerem i 

oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi”. 

- a/ a 

 


