Tarczyn, dnia 27 stycznia 2009 roku
PI.IV.341-26/08
WYKONAWCY
wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania pn: „Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość
i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn
Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy
Pytanie nr 1.

2) Warunki udziału

Wykonawca winien co najmniej przez 24 m-ce prowadzić JEDNĄ usługę rejestracji wykroczeń o wartości
min 500 000,00 zł z podatkiem VAT oraz co najmniej jedną usługę na ... (czerwone światło) o tej samej
wartości
PYTANIE OFERENTA:
Co jest powodem nałożenia tak wysokiego progu finansowego? Nie jest mi znany przypadek na terenie
Polski by jedna umowa była zrealizowana na taką kwotę. Limit ten praktycznie uniemożliwia przystąpienia
do przetargu żadnej polskiej firmie.
Odpowiedź:
Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 3 312 000,00 zł netto na 36 miesięcy, tj. 2 208 000,00 zł
na 24 miesiące. Zamawiający nie uważa zatem, aby wartość usługi żądanej na potwierdzenie warunku
udziału w postępowaniu została zawyżona (zwłaszcza porównując do szacunkowej wartości przedmiotu
zamówienia). Zamawiający nie ograniczył miejsca wykonania wymaganej usługi na terenie Rzeczypospolitej
Polski. Mogła być ona zatem wykonywana na terenie całego świata. Każda firma ma ponadto możliwość
utworzenia podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
z podmiotem, który wykonał taką usługę poza granicami Polski.
Pytanie nr 2.

2) Warunki udziału

PYTANIE OFERENTA:
Jeśli Oferent wykaże w złożonej ofercie f-ry zakupu potwierdzające własność urządzeń pomiarowych to czy
Zamawiający dalej będzie podtrzymywał konieczność posiadania na koncie środków finansowych w kwocie
300.000zł? Wszak wolne środki oferenta nie są gwarantem wykonania zlecenia.
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający ma prawo żądać dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie ograniczył spełniania warunku „finansowego” do wykazania się posiadaniem środków
finansowych. Zgodnie bowiem z § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006
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roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zm.), w celu potwierdzenia opisanego
przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający może żądać m.in. informacji banku lub skok, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy. Możliwość żądania spełnienia warunków w zakresie pożądanej sytuacji finansowej
Wykonawcy potwierdził także Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19.10.2002 roku (sygn. V Ca
1702/02), w którym stwierdzono, że zamawiający ma prawo żądać potwierdzenia określonej wysokości
środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy i takie określenie nie stanowi wykroczenia poza
obowiązujące przepisy
Załączenie do oferty faktury, potwierdzającej zakup urządzeń pomiarowych nie jest wymagane ponieważ nie
gwarantuje to, iż akurat urządzeniami widniejącymi na fakturze Wykonawca będzie realizował usługę
będącą przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 3.

Pkt. 2..4.1d

PYTANIE OFERENTA:
Czy należy rozumieć, że fotoradar ma rejestrować wykroczenia we mgle, śnieżycy i nawałnicy deszczowej
czy też w należy rozumieć, że ma fotoradar pracować w warunkach umożliwiających wykonanie
prawidłowego zdjęcia o parametrach oczekiwanych przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby urządzenia rejestrujące wykroczenia, proponowane przez Wykonawców, mogły
pracować w następujących warunkach: jasnego nasłonecznienia, zachmurzenia nieba, intensywnych opadów
deszczu, średniego zamglenia, dnia i nocy
Pytanie nr 4.

Pkt. 2.4.1.e

PYTANIE OFERENTA:
Nie ma takiego urządzenia pracującego w temp -30 stopni Celsjusza gdyż żaden czytnik wskazań
parametrów urządzenia w takich warunkach nie działa. Proszę o sprecyzowanie oczekiwań parametrów
technicznych
Odpowiedź:
Zgodnie z wiedzą Zamawiającego w przypadku stacjonarnych i mobilnych przyrządów do pomiaru
prędkości pojazdów w ruchu, w Polsce jest kilka przyrządów różnych producentów, które uzyskały
zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, spełniających kryteria opisane w pkt. 2.4.1.e siwz (lista tych
przyrządów jest opublikowana w Dziennikach Urzędowych GUM).
Współczesne przyrządy do pomiaru prędkości, posiadające zatwierdzenie typu GUM, w przypadku:
- wersji stacjonarnej (instalowanej w obudowie na maszcie): zatwierdzenie typu uzyskują razem z obudową,
która jest klimatyzowana lub ogrzewana wewnątrz. Ponieważ dane wykroczenia w postaci zdjęcia są
wykonywane automatycznie i archiwizowane w pamięci urządzenia, wobec tego nie ma nawet potrzeby
wykorzystywania czytnika wskazań w chwili pomiaru;
- w wersji mobilnej (instalowanej na trójnogu lub w przystosowanym do tego celu pojeździe): również
w tym przypadku jest dostępnych na rynku kilka przyrządów różnych producentów (posiadających
zatwierdzenie typu), które spełniają wymagania zawarte w siwz. Nawet jeśli są rozwiązania, których czytniki
nie są w stanie pracować prawidłowo przy temperaturze -30 stopni Celsjusza, to producenci tych przyrządów
znaleźli prosty sposób na zaradzenie temu problemowi, umieszczając całe urządzenie lub elementy
nieodporne na działanie niskich temperatur we wnętrzu klimatyzowanego pojazdu. Zamawiający nie narzuca
któregoś z dwóch rozwiązań, tym samym dopuszczając do przetargu zarówno urządzenia, które mogą być
jedynie instalowanego na trójnogu na zewnątrz pojazdu (rozwiązania starszego typu) albo wewnątrz
przystosowanego do tego celu pojazdu (nowsze rozwiązania zapewniające komfort, bezpieczeństwo
i większą mobilność funkcjonariuszy Straży Miejskiej). Warunek: oba rozwiązania musza umożliwiać
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wykonanie prawidłowych pomiarów w zakresie temperatur określonych w siwz.
Pytanie nr 5.

pkt. 2.4.3.3)

PYTANIE OFERENTA:
a.

Jak Zamawiający oczekiwać może uzyskanie zdjęć o parametrach opisanych w pkt. 2.4.3.1 1) jeśli
urządzenie ma rejestrować wykroczenie za pomocą urządzenia pracującego w podczerwieni? Zdjęcia
w podczerwieni są czarno białe.

b.

Jakich parametrów technicznych błysku oczekuje Zamawiający skoro biała lampa błyskowa zawsze
oślepia kierowców - takie są prawa fizyki.

c.

Pytanie dodatkowe brzmi czy Zamawiający uwzględni zmianę w SIWZ i dopuści fotoradary pracujące
z bardziej bezpieczną dla kierowców czerwoną lampą błyskową? Choćby dlatego że kolorowe zdjęcie
wykona się tylko przy białym błysku ale w podczerwieni zdjęcia są czarno białe.

Odpowiedź:
Wymóg dostarczenia przyrządów do rejestracji wykroczeń współpracujących zarówno z lampą błyskową
tzw. „białą” i w „podczerwieni”, określony w pkt. 2.4.3.1.3, rozszerza funkcjonalność przyrządu i nie
koliduje z treścią pkt. 2.4.3.1.1 (kolorowy obraz pojazdu mechanicznego podczas wykroczenia).
Intencją Zamawiającego jest uzyskanie wysokiej jakości kolorowych zdjęć wykroczeń, które nie
pozostawiają żadnych wątpliwości co do miejsca i czasu zdarzenia, i zapewniają niepodważalny dowód co
do sprawcy wykroczenia, popełnianego na drodze wielopasmowej. Przeprowadzone przez Zamawiającego
programy pilotażowe nie pozostawiły cienia wątpliwości co do zdecydowanej wyższości obrazu kolorowego
nad czarno-białym, chociażby w kwestii rozróżniania pór dnia, koloru nadwozia pojazdu czy czytelnej
tablicy rejestracyjnej, znajdującej się na zdjęciu wykroczenia w miejscu ich instalacji.
Zamawiający wprowadził opcjonalnie wymóg możliwej współpracy przyrządu z lampą podczerwienie,
w sytuacji gdyby w trakcie realizacji przedmiotowego zadania zmieniły się przepisy ruchu drogowego
(projekt zmian prawa o ruchu drogowym jest przedmiotem prac Sejmu RP), na mniej restrykcyjne,
w zakresie m.in. dot. obowiązku ustalenia sprawcy wykroczenia. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego zmiana
barwy światła biaego na czerwone w lampie błyskowej jest bardzo prosta dla producentów przyrządów do
rejestracji wykroczeń na drodze: należy umieścić na lampie błyskowej odpowiedni materiał, pochłaniający
światło białe.
Jednak w przypadku systemu czerwonego światła (wg treści siwz ma rejestrować wykroczenia polegające na
przejechaniu na czerwonym świetle i/lub przekroczeniu dopuszczalnej prędkości), na zdjęciach wykroczenia
musi być widoczna faza świateł (czerwone, pomarańczowe lub zielone), dla uzyskania niepodważalnego
dowodu wykroczenia, co jest nieosiągalne przy fotografii czarno-białej. W związku z powyższym wymóg
rejestracji obrazu kolorowego przy wykroczeniu polegającym na przejechaniu na czerwonym świetle i/lub
przekroczeniu dopuszczanej prędkości będzie utrzymany przez Zamawiającego nawet przy zmianie
przepisów prawa o ruchu drogowym.
Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, w przypadku mobilnych i stacjonarnych przyrządów rejestrujących
wykroczenia na drodze, w Polsce jest kilka przyrządów różnych producentów, które uzyskały zatwierdzenie
typu Głównego Urzędu Miar, wykonujących kolorowe zdjęcia wykroczenia (lista tych przyrządów jest
opublikowana w dziennikach Urzędowych GUM)., również przy wykorzystaniu światła podczerwonego.
Dodać należy poza tym, że Zamawiający od początku dopuszczał możliwość używania fotoradarów
z czerwoną lampą błyskową. Wykonawca ma do wyboru jakie światło lampy wykorzysta. W ciągu dnia
może wykorzystywać fotoradar z białą lampa błyskową, która nie oślepia kierowców w świetle dziennym,
w nocy natomiast urządzenia z czerwona lampa błyskową.
Pytanie nr 6. pkt 2.4.3.1.5)
PYTANIE OFERENTA:
Czy należy rozumieć, że Zamawiający oczekując zdjęć o parametrach przedstawionych w pkt. 2.4.3.1.1)
nie uwzględnia korzystania z filtra polaryzującego którego położenie na obiektywie? winno się korygować
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w ramach zmieniających się warunków atmosferycznych - zwłaszcza kąta padania promieni słonecznych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie narzuca metody uzyskiwania cyfrowych zdjęć wykroczenia pod warunkiem, że nie
ingeruje ona w oryginalny zapis tego zdjęci), lecz w ich jakość. Zamawiający pozostawia Wykonawcy
wybór technologii
Pytanie nr 7. Pkt. 2.4.3.1.12)
PYTANIE OFERENTA:
Proszę o sprecyzowanie stwierdzenia ... „dane dotyczące wykroczeń ..."Czy chodzi o dane osobowe czy też
o zakodowanie zdjęcia pierwotnego które to uniemożliwi jakąkolwiek ingerencję w obraz zdjęcia? Jeśli tak
to proszę o podanie standardu i rodzaju kodowania.
Odpowiedź:
Jako dane dotyczące wykroczeń Zamawiający rozumie dane widoczne na zdjęciach, np. numer rejestracyjny.
Jedynym podmiotem, który będzie miał dostęp do danych osobowych będzie Straż Miejska w Tarczynie.
Dane dotyczące zdjęcia muszą znajdować się, zgodnie z treścią pkt. 2.4.3.1.1 na każdym oryginalnym
zdjęciu wykroczenia. Zamawiający nie narzuca standardu i rodzaju kodowania. Wykonawca ma dobrać taki
sposób szyfrowania plików wykroczenia, aby uniemożliwiać jakąkolwiek ingerencję osób trzecich.
Pytanie nr 8.

Pkt. 2.4.3.1.21)

PYTANIE OFERENTA:
Przepisy BHiP określają maksymalną wielkość ciężaru jaki może podnosić i przenosić pracownik. Proszę
o sprecyzowanie treści .." wystarczająco lekkie"?
Odpowiedź:
Jako „wystarczająco lekki” zamawiający rozumie ciężar dopuszczony do podniesienia przez jedną osobę
zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pytanie nr 9

pkt. 2.4.3.2 4)

PYTANIE OFERENTA:
Skoro Zamawiający oczekuje że pomiary wykonywane są pojazdem Wykonawcy nie zrozumiałe jest
oczekiwanie
Zamawiającego do dostarczenia mu elementów mocujących przyrząd wewnątrz pojazdu.
A jeśli Zamawiający podtrzymuje swoje oczekiwanie to winien podać rodzaj pojazdu jakim ew. będą
wykonywane pomiary ?
Odpowiedź:
Wykonawca ma dostarczyć kompletny mobilny przyrząd do rejestracji prędkości pojazdów, zainstalowany
w przeznaczonym do tego pojeździe.
Rodzaj pojazdu, którym będą wykonywane pomiary nie ma znaczenia. Wykonawca ma zapewnić (a nie
dostarczyć Zamawiającemu) odpowiednie przyrządy mocujące po to, aby przyrząd pomiarowy np. nie uległ
uszkodzenia podczas transportu lub w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wykonywania pomiarów
przyrządem zainstalowanym wewnątrz pojazdu.
Pytanie nr 10

pkt. 2.4.3.2.6)

PYTANIE OFERENTA:
Wskazanie, graficzne na zdjęciu, punktu pomiaru prędkości na mierzonym pojeździe ma odbywać się
automatycznie dzięki oprogramowaniu czy też „ręcznie" wprowadzenie oznaczenia w trakcie obróbki zdjęcia
przez osobę w/znaczoną przez Straż Miejską w Tarczynie?
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Odpowiedź:
Punkt ten ma być wskazywane przez oprogramowanie przyrządu automatycznie (bez udziału czynnika
ludzkiego) w chwili wykonania oryginalnego zdjęcia wykroczenia.
Pytanie nr 11 pkt 2.5
Zamawiający zastrzega sobie żądanie podstawienia pojazdu ... w terminie 3 godzin od momentu
zapotrzebowania ....
PYTANIE OFERENTA:
Czy może Zamawiający potwierdzić ten termin gdyż w innym przypadku jest to faworyzowanie firm
z okolic do 150km wokół Tarczyna
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią pkt. 2 siwz na Wykonawcy ciąży m.in. obowiązek udostępnienia i serwisu mobilnego
urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia przekroczenia dozwolonej prędkości.
System mobilny będzie wykorzystywany na drogach Gminy Tarczyn w różnych lokalizacjach. To oznacza
że pojazd wraz z przyrządem i pracownikiem Wykonawcy musi być przekazany przez Wykonawcę na okres
trwania umowy Zamawiającemu, bez możliwości wykorzystywania tego pojazdu wraz z przyrządem
w innym projektach Wykonawcy.
Ponieważ to na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa systemu mobilnego w czasie
kiedy nie będzie on wykorzystywany. Zamawiający nie chcąc ponosić odpowiedzialności za pozostawiony
sprzęt pozostawia wybór bezpiecznego miejsca parkingowego/magazynowego dla pojazdu i przyrządu
Wykonawcy w takiej odległości aby pojazd mógł zostać doprowadzony w czasie 3 godzin od momentu
zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Nie oznacza to jednak, iż firma który znajduje się
w odległości większej niż wskazana przez Zamawiającego nie będzie mogła wziąć udziału w postępowaniu.
Wykonawca może bowiem wynająć miejsce parkingowe/magazynowe lub skorzystać z usługi
podwykonawcy w tym zakresie.
Pytanie nr 12

pkt 2.9.2

PYTANIE OFERENTA
a.

na jakiej zasadzie Wykonawca ma przekazywać straży wykonane zdjęcia?

b.

kto ma obrabiać zdjęcia wykonane przez Wykonawcę - SIWZ nie precyzuje tej czynności?

c.

czy Wykonawca nie ma mieć żadnego wpływu na tempo obsługi przez Straż dokumentacji - patrz
czynności w pkt 2.9.2 do 2.9.6 skoro jego wynagrodzenie jest w 100% uzależnione od czynności
wykonywanych przez straż patrz 2.18.1.. Może się okazać, w skrajnym przypadku, że Wykonawca
wykona 72.000 zdjęć a żadne nie zakończy się zapłaceniem mandatu choćby ze względu na
niedotrzymywanie terminów proceduralnych na które to Wykonawca zgodnie z SIWZ nie ma żadnego
wpływu.

Odpowiedź:
Zdjęcie wykonane systemem stacjonarnym mają być przekazywane łączem bezprzewodowym do siedziby
Straży miejskiej w Tarczynie. Zdjęcia z urządzenia mobilnego będą przenoszone przez Strażnika na dysk
komputera znajdującego się w siedzibie Straży Miejskiej w Tarczynie/
Wszelkie czynności związane z obróbką zdjęć i pozostałymi czynnościami wykonywanymi w trakcie
postępowania wykroczeniowego będą wykonywane przez pracowników Straży Miejskiej w Tarczynie
ponieważ podmioty prywatne nie mają prawa wykonywać czynności związanych z postępowaniem
mandatowym.
Celem Zamawiającego jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach, przebiegających przez teren Gminy
Tarczyn. W związku z tym w jego interesie leży wykorzystanie jak największej ilości wykonanych zdjęć.
Zgodnie natomiast z obowiązującymi przepisami Wykonawcy nie przysługuje żadnej środek nadzorczokontrolny w stosunku do Straży Miejskiej.
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Pytanie nr 13 Kryterium oceny oferty - 100% ceny PYTANIE OFERENTA:
W jaki sposób Zamawiający ocenić chce jakość wykonanych zdjęć oraz przystępność oprogramowania skoro
nie oczekuje tego w SIWZ? Może się zdarzyć że Zamawiający kupując usługę o 10 groszy tańszą otrzyma
gorszej jakości zdjęcia i mnie mobilne oprogramowanie. Nie ma w SIWZ żadnej wzmianki o warunkach
uaktualniania oprogramowania oraz możliwości wprowadzania zmian w treści dokumentów - wzorców
Zapewne Pana Komendant Straży Miejskiej w Tarczynie dysponuje periodykiem „Paragraf na drodze"
2007/8 Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie (str. 47-54) lub jego ksero czy skanem gdzie
zamieszczony jest artykuł analizujący wady i zalety dzierżawy systemów fotoradarowych (w tym
konstruktywna krytyka wagi oferty - 100% cena) i oprogramowania. Artykuł kierowany jest do Policji oraz
Straży Miejskich i znany jest tym instytucjom.
Odpowiedź:
Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, do wyłącznej kompetencji Zamawiającego należy
wybór kryterium oceny ofert w prowadzonych przez siebie postępowaniach. Na etapie przygotowywania
postępowaniu Kierownik Zamawiającego w porozumieniu z powołaną przez siebie komisją przetargową
zdecydował o wskazanym kryterium oceny ofert.
Zamawiający informuje jednocześnie, że:
1) wybór rodzaju zasilania urządzeń pomiarowych pozostawia Wykonawcy,
2) system stacjonarny, o którym mowa w pkt. 2.1.a i 2.4.3.1 siwz ma mieć możliwość jednoczesnego
rejestrowania wykroczeń przejechania na czerwonym świetle i przekroczenia dozwolonej prędkości
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