
 
 

 

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy,  

ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. centr. (048) 364-42-41, fax (048) 364-47-60 

Konto: Bank PEKAO S.A. 71 1240 5703 1111 0000 4900 0081, NIP 796-003-58-05, REGON 001238212 

e-mail: instytut@itee.radom.pl     http://www.itee.radom.pl 

NO.26.16.1.2019 Radom, 2019-03-13 
 

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 Numer referencyjny postępowania: BG/16/2019 
 Nazwa zadania: Dostawa elementów systemów wizyjnych 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 16 
października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że do 
Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ zawierające następujące pytania: 

 
1. Zadanie 5 „Dostawa oświetlaczy UV z wyposażeniem”, w zakresie specyfikacji oświetlacza 

nr 3 (LDR2-50-UV365 lub równoważny): 

„Czy zamawiający zaakceptuje dostawę oświetlacza z otworem 28 mm?” 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę oświetlacza nr 3 z otworem o średnicy 28 mm. 

 
2. Zadanie 6 „Dostawy sensora 3D TOF (Time of Flight)”: 

„Nasza firma jest w stanie dostarczyć tego typu sensor 3D TOF bazujący na najnowszym 
czujniku firmy Sony DepthSense IMX556PLR CMOS. Jedyny parametr tego sensora, który 
ogranicza spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego to maksymalna odległość 
robocza, która nie przekracza 6 m. Jednak w zamian daje znacznie lepszą dokładność 
pomiarów < 5 mm (precyzja < 2 mm), znacznie większą szybkość akwizycji 60 r/s, znacznie 
mniejszy pobór mocy < 10 W, znacznie mniejszą wagę 280 g, znacznie mniejsze wymiary 
55 x 55 x 76 mm, możliwość pracy w zakresie temperatur -10°C – +50°C oraz dodatkowe 
funkcje np. możliwość synchronizacji PTP (IEEE 1588). 
W związku z powyższym prosimy o opdowiedź na pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści sensor o podanych przez nas powyżej parametrach jako 
spełniający wymagania tego postępowania?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dostawę sensora, którego maksymalna odległość robocza nie 
przekracza 6 m 

 
Podpisał: 
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