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NZ.271.227.2019 

  
 
 Wg rozdzielnika 
 
 

Dotyczy: Dostawa urządzeń dla systemu nadzoru ruchu drogowego.  

Sprawa znak: 6/X/2019 

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Czy zamawiający dopuści zastosowanie kamery multisensorycznej o 2 kompresjach tj. H.264 oraz 

H.265? Zastosowanie kompresji H.265 może pozytywnie przyczynić się do zmniejszenia 

przestrzeni dyskowych na potrzeby zapisu. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamery multisensorycznej o 2 kompresjach tj. H.264 oraz 

H.265 

 

Pytanie 2: 

Czy dla kamer multisensorowych 4x5Mpix zamawiający dopuści stosowanie obiektywu 2.8 mm 

stałoogniskowego o parametrach 0.025 lux dla F1.2 w trybie kolorowym oraz 0.005 lux dla F1.2 

w trybie monochromatycznym? Wysoka czułość obiektywu pozwoli na uzyskanie obrazu 

wysokiej jakości w sytuacji oświetlenia scen przez oświetlenie uliczne.  

Odpowiedź 2: 

Zamawiający dopuszcza kamery wyposażone w obiektywy stało ogniskowe pod warunkiem 

dostawy wszystkich typów obiektywów stało ogniskowych przewidzianych przez producenta 

kamery do współpracy z oferowanym modelem. Obiektywy muszą się mieścić w zakresie od 2.9 

mm lub mniej do 7.9 mm lub więcej. Każdy typ obiektywu musi być dla każdego sensora, czyli po 

4 sztuki danego modelu obiektywu.  

 

Pytanie 3: 

Czy zamawiający dopuści dla kamer3x5Mpix multisensorowych stosowanie obiektywu 2.8mm 

stałoogniskowego o parametrach 0.025 lux dla F1.2 w trybie kolorowym oraz 0.005 lux dla F1.2 

w trybie monochromatycznym? Wysoka czułość obiektywu pozwoli na uzyskanie obrazu 

wysokiej jakości w sytuacji oświetlenia scen przez oświetlenie uliczne.  
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Odpowiedź 3: 

Zamawiający dopuszcza kamery wyposażone w obiektywy stało ogniskowe pod warunkiem 

dostawy wszystkich typów obiektywów stało ogniskowych przewidzianych przez producenta 

kamery do współpracy z oferowanym modelem. Obiektywy muszą się mieścić w zakresie od 2.9 

mm lub mniej do 7.9 mm lub więcej. Każdy typ obiektywu musi być dla każdego sensora, czyli po 

3 sztuki danego modelu obiektywu.  

 

Pytanie 4: 

Czy zamawiający dopuści stosowanie kamery pozwalającej na niezależne ustawianie oglądanej 

sceny przez każdy sensor bez zmiany ogniskowej – stosowanie obiektywu stałoogniskowego? 

Odpowiedź 4 : 

Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie pod warunkiem spełnienia wymagań co do 

parametrów dla kamer multisensorycznych zawartych w Zakresie Rzeczowym  

 

Pytanie 5: 

Jaki zestaw montażowy dla kamer multisensorycznych należy przewidzieć w ramach dostawy? 

Do montażu na słupach – zakończony gwintem czy na elewacji- uchwyt ścienny? 

Odpowiedź 5: 

Należy przewidzieć zestaw, który pozwoli na instalację kamery na słupach lub wysięgnikach  

 

Pytanie 6: 

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli kamerę 12Mpix czy 5Mpix – bazując na 

wpisanej minimalnej rozdzielczości 2592x1944 – str. 6 AD4. 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający ma na myśli kamerę 12Mpix 

 

Pytanie 7: 

Co Zamawiający rozumie pod zapisem „Konieczne wsparcie dla 40 pasma” ?  Czy chodzi o 40 

pasmo LTE 2300 – 2400MHz, szerokość kanału LTE 40MHz czy szerokość kanału 40MHz dla 

wifi? 

Odpowiedź 7: 

Zamawiającemu miał na myśli  pasmo LTE 2300 – 2400MHz 
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Pytanie 8: 

Czy zamawiający dopuści modem posiadający interfejs microUSB zamiast miniUSB? 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający dopuszcza interfejs microUSB zamiast miniUSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1 x Wykonawcy, którzy zadali pytania  

1 x strona internetowa zamawiającego  

1 x aa NZ 

 


