Tarczyn, dnia 28 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
W wyniku omyłki pisarskiej Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 5 poprzez
skreślenie wyrazów „również przy wykorzystaniu światła podczerwonego” oraz ostatniego akapitu. Tym
samym odpowiedź na pytanie nr 5 otrzymuje brzmienie:
„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 białego 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).”
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