
Radom, 2018-08-08 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BG/21/2018. 
 
Przedmiot postępowania: Dostawa kamer cyfrowych 
 

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 lipca 
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej "uPzp", informuję, że 
do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ zawierająca następujące 
pytania: 
 
Pytanie 1 
Zadanie 1 
Czy wymaganie: „Kamera musi być wyposażona w następujące wejścia/wyjścia cyfrowe: 
- min. 2 optoizolowane wejścia binarne, 
- min. 4 optoizolowane wyjścia binarne.” 
pozostaje w niezmienionej formie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza następujące parametry: 
- min. 2 optoizolowane wejścia binarne, 
- min. 2 optoizolowane wyjścia binarne. 
 
Pytanie 2 
Zadanie 1, Zadanie 2 
Czy kamery dostarczające formaty Mono8, Mono12Packed, Mono16 lub Mono8, Mono12 
będą ocenione jako zgodne z wymaganiem? 

Odpowiedź: 
Obsługiwane formaty zapisu wartości piksela: Mono8 oraz minimum jeden z następujących 
formatów: Mono10, Mono12, Mono12Packed, Mono16. 
 
Identyczne wymaganie dotyczące obsługiwanych formatów zapisu wartości piksela 
obowiązują dla zadań: 
Zadanie 4 (Pkt. 9), 
Zadanie 5 (pkt 8), 
Zadanie 10 (pkt. 6), 
Zadanie 11 (pkt 8). 
 
Pytanie 3 
Czy dopuszczalne jest dostarczenie karty sieciowej obsługującej wyłącznie tryb Mono8? 

Odpowiedź: 
TAK. Wymaga się, aby karta sieciowa obsługiwała tryb Mono8. 
 



Pytanie 4 
Stopień ochrony IP. Wszystkie zadania. 
Producenci nie zawsze podają wartość parametru IP. Poziom ochrony IP20 czy IP40 jest 
wymaganiem czysto mechanicznym i może być oceniony z rysunku lub modelu 3D kamery 
(brak otworów większych niż X mm). Czy poziom IP oceniony na podstawie rysunku lub 
modelu 3D będzie akceptowany jako spełnienie wymagania „Stopień ochrony”. 

Odpowiedź: 
TAK. Stopień ochrony (mechanicznej) może być oceniony na podstawie rysunku i modelu 3D.  
 
Pytanie 5 
Otwory montażowe. Wszystkie zadania. 
Czy w SIWZ chodzi o otwory montażowe typowe dla statywów fotograficznych (calowe UNC 
20/4 lub M6), czy też jakiekolwiek otwory montażowe, np. M4 na narożnikach podstawy lub 
czoła kamery.  

Odpowiedź: 
Nie są wymagane otwory montażowe dedykowane dla statywów. Wystarczające są otwory 
montażowe znajdujące się na obudowie kamery zgodne ze standardem przemysłowym.  
 
 
Podpisał: 
mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych 


